
DI HOC  DA NANG CQNG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
TRTIUNG DiI HQC BACH KHOA Oc Ip - Tir do - H3nh phñc 

S6: f51IQD-DHBK Dà Náng, ngay44 tháng 6 nãm 2021 

QUYET D!NH 

Vê vic ban hành Myc tiêu và Chun du ra chtro'ng trInh dào to trinh d tin si 
cUa Trtr?ing Bi hQc Bach khoa, Bi hQc Ba Nàng 

HIEU TRUQNG TRUNG BA! HQC BACH KHOA 

Can cz Ngh/ dinh sO 32/CT ngày 04/4/1994 cüa ChInh phü v vic thành 1p  Dcxi 

hQc Dà Nang, 

Can ct' Thông iw so 10/2020/TT-BGDDT ngày 14/5/2020 cta B5 trw&ng B5 Giáo 

dyc va Dao tgo v viçc ban hành Quy che td chi'rc và hogt d5ng cza dqi hQc vIxng Va CáC 

cci s& giáo dyc dgi hQc thành viên, 

Can ci'r Ngh/ quylt so' 05/NQ-HDT ngày 12/01/202 1 cüa H3i dông trwàng Trwmg 

Dqi hQc Bach khoa v vic ban hành Quy ché tO ch&c và hoqt d5ng cia Trwàng Dgi hQc  

Bach khoa Dai hoc Dà Näng 

Can c& LuçIt sO 42/VBHN- VPQH ngày 10/12/2018 cza Van phông Quoc hi Ve/&' RuôN " 
ban hành Luát Giáo duc dai hQc, fr D,J HOC 

Can cz' Quy& d/nh so' 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016 cüa Thu twang ChInI/ACH  KHOA 
phê duyt Khung trInh d5 quôc gia, 

Can cu' Thông 1w so 07/2015/TT-BGDDT ngày 16/4/2015 cla B5 tru'àng B5 Giá -" 

dyc và Dào Iqo v vic ban hành quy d/nh ve kho'i lu'crng kiên thi'c toi thieu, yeu cáu ye 

nãng 4rc ma ngu'dri hQc dcxl dwçic sau khi tOt nghip dOi vó'i mOi trmnh dç5 dào tqo cáa giáo 

dyc dgi hQc và quy trinh xay dyng, thdm dinh, ban hành chu'ong trInh dào tçio trinh dç5 dqi 
hQc, thgc si tiên si'; 

Can ct'r Thông tu' so' 09/201 7/TT-BGDDT ngày 04/4/2017 cua B3 trwdrng Bô Giáo 

dyc và Dao tqo ye viçc Quy d/nh diêu kiçn, trmnh ty thu tyc ma ngành hoc chuyên ngành 

dào tgo va dInh chi luyên sin/i, thu hôi quyêt d/nh ma ngành hoc chuyên ngành dào tqo 
trInh do thqc s2', trinh d5 tiên si, 

Can cz'r Quyet d/nh so' 429/QD-DHBK ngay 08/02/202] cüa Hiu trwO'ng Trwàng 

Dgi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Nán ye viêc ban hành Ké hoqch rà soát, dánh giá, cp 

nh2t chwo'ng trInh dào Igo trinh d lien sT 

Can cz'Biên ban hQp Hç5i d6ng Khoa hQc và Dào tgo TrwO'ng Dgi hQc Bach khoa, 

Dgi hQc Dà Nang ngày 23/01/2021; 

Can cu' Biên ban hQp Thu'àng try'c H5i ddng Khoa hQc Va Dào tgo TrwOng Dgi hQc 
Bach khoa, Dai hQc Dà Náng tgi cuç5c hQp các ngày 2 6/5/2021, 28/5/202] Va 01/6/2021, 

Theo d ngh cüa Thufing tryc Hç5i &ng Khoa hQc và Dào tgo. 

QUYET IMNH: 
Biu 1. Ban hành Miic tiéu vã chu.n du ra chrnmg trinh dào tao  trinh d tin si 

cüa Trithng Di hQc Bach khoa, Di hQc Dâ Nng cho 16 chixng trmnh dão tao  có ten 
trong danh sách kern theo. 



Diu 2. Chun du ra quy djnh v cac yéu cu di vâi ngtthi h9c phái dat  duqc khi 
t6t nghip, bao gm: ni dung kiên thIrc; kS? näng; thai d; vj trI lam vic ma ngm1i ITIQC Co 
the dam nhn; khá nàng h9c tp nãng cao trinh d và các yéu câu dtc thu khác dôi vâi 
tthig ngành dào tao.  Chuãn dâu ra là bàn cam két cña Nhà tnrmg tnthc xa hi và là c sâ 
dê sira dôi, bô sung, hoàn thin các chuang trinh dào tao;  cãi tién và dôi mâi ni dung, 
phirng pháp giàng day  và hQc tap,  k thut kiêm tra và dành giá trong qua trinh dào tao. 
Chuãn dau ra duc cong bô cOng khai trên web site cüa Nhà tru&ng tai  dja chi 
http :I/dut. udn.vnlTrangDaotao/Gioithieu. 

Diu 3. Quyt dijnh nay có hiu lrc k t1i ngày k, âp diing tir khóa tuyn sinh 2021. 
Diu 4. Tnrng PhOng Dào tao,  Trixng Phông Kháo thI và Dam bão Cht hx'ng 

Giáo dic, TruOng các don vj va Ca nhan có lien quan chju trách nhiem  thi hành quyt djnh 
nay.!. 

No'i nhân: -Ju TRI1NG 
-NhuDiu4; 
- Dai hçc Dà Nkg (d báo cáo); 
- Luu: VT, DT, KT&DBCLGD. 



DA NANG CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
QC BACH KHOA Dc Ip - Tiy do - Hinh phñc 

CH CAC CHUiNG TR1NH DAO TAO TRINH DQ TIEN SI 

'Ban hành kern theo QuyeCt  d/nh só'A S  /QD-DHBK ngày-'I4 / 6/202] 

cüa Hiu trwói'zg Tru'&ng Dgi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Náng) 

TT Ma ngành Ten chtro'ng trInh dào to 

1.  9520103 KthutcykM 

2.  9480101 KhoahQcmáytinh 

3.  9520116 K thut ci khI dng 1irc 

4.  9520101 Ccykthuât 

5.  9520115 Kthutnhiet 

6.  9520201 Kthutdién 

7.  9520216 K thut diu khin và ttr dng hóa 

8.  9520203 Kthuttdintü 

9.  9520208 Kthutvién thông 

10.  9420201 CôngnghsinhhQc 

11.  9540101 Côngnghth%rcph.m 

12.  9580205 K$ thut xay dirng cong trmnh giao thông 

13.  9580201 K thuât xây dirng 

14.  9580202 K5T thut xây dirng cong trinh thüy 

15.  9580212 Kthuttàinguyénnithc 

16.  9520320 Kthutmôitnthng 

Danh sách nay có 16 chuung trinh dào tgo.t 



DJ HOC  DA NANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DI HQC BACH KHOA Dc Ip - Tir do - Hnh phtic 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUtNG TRINH DAO TAO TIEN Si 
(Ban hành kern theo Quyê'l d.inh s 1596/QD-DHBK ngày 1]/6/2021) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chuang trInh dào tao 
(tiêng Vit): 

K thut Ca khI 

2. Ten chuang trinh dào tao 
(tieng Anh): 

Mechanical Engineering 

3. TrInh do dào tao: Tin si 

4. Mãngànhdàotao: 9520103 

5. Di tuçlng tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bng t& nghip dai  hçc loai giôi trâ len hoc 
có bng thac Si; 

2. Dáp 1mg các diu kien  theo quy dinh hin hành. 

6. Th&i gian dào tao: - 03 (ba) näm, d6i vâi NCS có bang thac si 

- 04 (b6n) 11am, di v6i NCS có bang dai  hçc. 

7. Hinh thiirc dào tao: Chinh quy 

8. s6 tin clii yêu cau: - Ti thiu 90 tin chi d6i vâi NCS Co bng thac si 

- T6i thiu 120 tin chi di v1i NCS có bang dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng lun an duçyc dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hay "Không dat". 

10.Vän bang t& nghip: Tin si 

11. Vi tn vic lam: Tin si ngành K thut Ca khI t& nghip tai  Trithng 
Dai hQc Bach khoa, Dai  hQc Dà Nng có the lam 
vic tai  các vi tn: 

- Giang day  và nghiên cüu a các Vin, Tnthng dai 
hoc trong lithe và quôc té; 

- Quãn l, nghiên ciru phát trin (R&D) tai  các ca 
quan, doanh nghip trong linh virc Ca khI; 

- Khyi nghip Trung tam, Vin nghiên cüu, PhOng 
thi nghim chuyên ngành Ca khI; 

- Chuyên gia trong linh virc Ca khI; 

- Nghiên ciru viên trong linh viTc Ca khI. 

12. Khã näng hQc tp nãng cao 
trinh dO sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên cüu nhfng hu&ng mâi, chuyên 
sâu trong linh viic Ca khI; 
- Nghiên cfru sau tin si trong nu6c và quc t. 
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B. MUC  TIEU CHffiJNG TRINII DAO T1O (Program Education Objective) 

Tru'àng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Näng dào Iqo ngu'ài hQc Mt nghip trinh d(5 

Tiln si ngành K9 thu2t Cci khI vái. 

Bi. Mic tiêu chung (General Program Objective) 

Dào tao  ngithi h9c Co phm chit ehmnh tn, dao  dIre; có kin thlre, nng hire nghiên 
elm, k5 näng nghê nghip chuyên sâu và phát tniên 1mg diving khoa hQc va cong ngh 
tixang xlmg vâi trInh d dào tao;  có khá näng hQc tp su6t d?ii; eO kM näng sang tao  và 
trách nhim ngh nghip, thIch nghi v6i môi trithng lam viec;  cO thlre phc vii eng 
dng, dáp 1mg yêu eAu phát trin kinh t - xã hi, bâo dam quc phOng, an ninh và hi 
nhp qu6c t. 

B2. Myc tiêu cy thea  ('Specflc Program Objectives) 

1. Co kin thlre thire t và l thuy& tiên tin, chuyên sâu a vi trI hang dAu tTong linh 
virc KthutCcikhi; 

2. CO nang lire nghiên clru dc lap, sang tao,  phát tnin và truyn dat  tn thlrc mâi, 
phát hién nguyen 1', quy 1ut tr nliiên - xa hi; 

3. Co khã nang giái quyt nhftng vn d mai v khoa hQc, cong ngh, hithng dn 
nghiên elm khoa hQc và hoat dng ehuyên mon. 

C. CHUAN DAU RA CHIXONG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngu'ài hQc Mt nghip trInh d5 Tié'n sT Trwô'ng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc £)à Nng 

ngành K9 thuçt Cci khI. 

1. Co khã näng sang tao  tn thlrc mâi, tiên tin, chuyên sâu d giái quyt vn d khoa 
hc phiirc tap  trong linh vire Ca khI dáp 1mg các tiêu chun v sIre khOe, an toàn, 
môi tnthng và các yêu cu phát trin kinh t - xâ hi; 

2. Co k näng lam chIr các phrnxng pháp, cong ciii phiic viii nghiên elm và phát tnin; 
suy 1un, phân tich các v.n d khoa hQc và dim ra nhfrng hithng xlr l mt each 
sang tao,  dc dáo; tng hyp và lam giàu tri thIre chuyên môn; 

3. Co k näng truyn bá, ph bin tn thlrc khoa hçc, thit lap mang hrOi hcp tác qu6c 
gia va quc t trong quán 1', diu hanh hoat dng chuyên môn; 

4. CO kM näng tij djnh hithng và dn dtt chuyên môn, khã näng dua ra các kt 1un, 
tlx vin khoa hQc mang tinh chuyên gia. 
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Myc tiêu chung: 
Dào tao  ngthi hQc 

Tam nhIn: Dn näm 2035, 
Trithng Dai  hQc Bach khoa, 
Dai hQc Dà Nng là tnr&ng 
dai hQc nghiên cüu duçic 

cong dng qu6c t ghi 
nhn, chü dng hcip tác 
toãn cu trong giãi quyt 
các thách thüe kinh t - xà 
hi trong nuâc và th giâi. 

Sfr mng: Là CG sâ giáo dc 

dai  hçc cung cap nguôn nhân 
hxc cht hrcmg cao, có näng 
lic di mâi, sang tao  và khâi 
nghip trong linh we k 
thut - cong ngh; thic hin 
NCKH và ehuyn giao cOng 
ngh phiic vit sir phát tri 
bn vttng kirih t - xà hi cüI 
min Trung - Tây Nguyen, 
trong lithe và quc t. 

- Co phm cht chInh tn, 
dao due; 

x 

- Co kin thüc, näng lirc 
nghiên ciiru, k näng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
trin üng diing khoa hQc Va 

cOng ngh tuang x1mg vâi 
trInh do dào tao; 
- Co khã näng h9c tp suôt 
d&i; X 

- Co khà nang sang tao  và 
trách nhim ngh nghip, 
thIch nghi vâi môi tnthng 
lam vic; 
- Co thüc phiic viJ cong 
dông, dáp üng yéu cu 
phát trin kinh t - xà hi, 
bão dam quc phOng, an 
ninh và hi nhp quc t. 

X X 

RU5NG 
HOC 

CHKHOA 

C 9P' 

D. QUAN H GffJA M1JC TIEU CHUNG TRINH DAO TAO VI TAM NH!N, 
SU1 MiNG CUA TRIXNG 
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E. QUAN H GIA MVC  TIEU CIJ THE Vfl MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Myc tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hçc 

Myc tiêu ct1 the: 
Dào tao  ngithi hQc 

Co 
phm 
cht 

chmnh 
trj, 

dao 
due 

Co kin thüc, 
näng 1irc nghién 

cfru, k näng 
ngh nghip 

chuyên sâu và 
phát trin frng 
dimg khoa hQc 
vâ cong ngh 

tuang xüng vâi 
trmnh d dào tao 

Co 
khà 
näng 
hQc 
tp 
su& 
dyi 

Co khá 
näng sang 

tao  và 
trách 
nhim 
ngh 

nghiép 
thIch nghi 
vth môi 
trithng 

lam vic 

có thüc 
phiic vi cong 

dng, dáp 
frng yêu câu 
phát trin 

kiiih t - xã 
hi, báo dam 
quc phông, 

an ninh và hi 
nhp quc t 

MT1. Co kin thüc thirc t 
và l thuyt tiên tin, 
chuyên sâu i vi tn hang 
dtu trong linh virc K 
thut Ca khI; 

X X 

MT2. Co näng lirc nghiên 
cfru dc lap, sang tao,  phát 
trin và truyn dat  tn thüc 
mdii, phát hin nguyen 
quy 1ut tçr nhiên - xã hi; 

X X X X 

MT3. Co khâ näng giãi 
quyét nhüng vn d mi v 
khoa hQc, cong ngh, 
huang dan nghien cim 
khoa hc và hoat dng 
chuyên mon. 
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F. QUAN H GffJA CHUAN DAU RA CTDT V(fl MVC  TIEU CTDT 

N Mic tiêu cy th: 

N Diio tao  ngithi h9c 

N 
N 

Chun &Iu ra CTDTN 
Ngithi hQc tt nghip

'\ 

MT1. Co kin 
thüc thrc t vii 
1 thuyt tiên 
tin, chuyên 
sâu a vj tn 

hang du trong 
lThh virc K 
thut Cor khI 

MT2. Co nng 1irc 
nghiên cüu dc lap, 
sang t?o,  phát trin 

vii truyn dat  tn 
thurc mâi, phát hin 
nguyen l, quy lut 

tir nhiên - xii hi 

MT3. Co khii 
näng giii quyt 

nhftng vn d mi 
v khoa hQc, cong 

nghe,  hrn9ng dn 
nghiên cüu khoa 
hQc vii hoat dng 

chuyên mon 
CDR1. Co khii näng sang 
tao tn thurc mO'i, tiên tiên, 
chuyên sâu d giii quyt 
van dê khoa h9c phüc tap 
trong linh virc C khI dáp 
üng các tiêu chuân ye sue 
khOe, an toàn, môi trithng 
vii các yêu câu phát tniên 
kinh tê - xii hi; 

X X 

° 

X 

CDR2. Co k n5ng lam chU 
các phucmg pháp, cong C%i 

phiic vi nghiên elm và phát 
triên; suy lun, phân tIch các 
van dê khoa hçc vii dixa ra 
nhfrng hmrng xlr l mt 
cách sang tao,  dc dáo; tong 
hçip vii lam giiu tn thüc 
chuyên môn; 

X X X 

CDR3. CO k nang truyn 
ha, phô biên tn thüc khoa 
h9c, thiêt 1p mang hx&i hcip 
tác quôc gia vii quôc tê 
trong quân l, diu hãnh 
hoat dng chuyên môn; 

x x 

CDR4. Co khii niing tir djnh 
hithng vii dan dat chuyên 
môn, kM nang dua ra các 
ket lun, tu van khoa h9c 
mang tInh chuyên gia. 

X X X 
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G. Oi SANH CHUAN DAU RA CTDT vrn KHUNG TR1NH DO QUOC GIA (TDQG) VIET NAM (QUYET DNH 1982) TRINH 

DO TIEN Si (BiC 8): 

Khung TDQG bc 8 

COR CTDT trInh d Tiên Si _____ 

Kin thtrc K5 ning Mfrc tt chü và trách nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

CDR1. Co khã nàng sang tao  tn thüc mOi, tiôn 
tin, chuyén sâu dê giái quyêt van dé khoa hoc 
phüc tap  trong linh vvc  Ca khI dáp üng các tiêu 
chun v sIxc khóe, an toàn, môi truàng và các 
yêu câu phát triên kinh té - x hôi; 

X X X X 

CDR2. Co k3i nãng lam chü các phiiong pháp, 
cong cu phiic vu nghiên ciru va phát triên; suy 
1u.n, phân tIch các van dé khoa hoc  và dua ra 
nhng huOng xü l mt cách sang tao,  dôc dáo; 
tong hqp và lam giàu tn thüc chuyên môn; 

X X X X X 

CDR3. Co k nãng truyên bá, phô biên tn thirc 
khoa hoc, thiêt lap mang  luâi hop tác quôc gia 
và quôc tê trong quãn 1', diéu hành hoat dong 
chuyén môn; 

x x 

CDR4. Co khã näng tu djnh huâng va dn dat 
chuyén môn, khã näng diia ra các két lun, tu 
van khoa hoc  mang tInh chuyén gia. 

X X X X 

- 

X 

Ki&i thfrc K5 nAng Mile tn chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyên sâu & v KN1. K näng lam chü các l thuyt khoa hoc,  phuang TCTN1. Nghién cüu, sang tao  tn thüc m&i 
trI hang du cüa rnt lrnh vçrc khoa hoc pháp, cOng cv phvc vti nghien ciru và phát triên TCTN2. Dua ra các ' tu&ng, kién thüc m&i 
KT2. Kiên thüc cOt lOi, nén tang thuc lTnh KN2. K näng tOng hap, lam giàu và bô sung tn thtirc trong nhng hoàn cãnh phüc tap  và khác nhau 
vijc cüa chuyên ngành dào tao chuyên mon TCTN3. ThIch üng, tij djnh huâng và dn dt 
KT3. Kiên thüc ye tO chüc nghiên cini khoa KN3. K9 nàng suy lun, phân tich các van dê khoa hoc nhung ngl.r&i khác 
hoc và phát trin cong ngh mó'i và dua ra nhung huàng xü l môt cách sang tao,  dc dáo TCTN4. Phán quyét, ra quyêt djnh mang tInh 
KT4. Kien thüc ye quán tn to chüc KN4. K näng quãn 1, diêu hành chuyén mon trong chuyén gia 

nghiên c&u và phát tniên TCTN5. Quãn 1 nghien ciru và có trách nhim 
KN5. Tham gia tháo luân trong nu&c Va quôc tO thuôc cao trong vic hoc  tap dO phát triOn tn th&c 
ngành hoc lTnh vtjc nghiOn ciru và phô biOn các kOt qua chuyOn nghip, kinh nghim va sang tao  na ' 
nghiOn thu tu&ng m&i và qua tnInh m&i 
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DJ HOC DA NANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIING 041 HQC BACH KHOA Dc 1p - Tty do - Hnh phüc 

M1JC TIEU, CHUAN DAU RA CHUiNG TRNH DAO TJO TIEN Si 
(Ban hành kern theo Quylt d/nh s6 1596/QD-DHBK ngày 11/6/2021) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chuang trInh dào tao 
(tiêng Vit): 

Khoa hQc may tinh 

2. Ten chucmg trInh dào tao 
(tiêng Anh): 

Computer Science 

3. TrInh d dào tao: Tin si 

4. Ma ngành dào t?o: 9480101 - - 
5. D6i tuçmg tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bang t6t nghip dai  h9c loai giöi tth len hoic 
có bang thac sT; 

2. Dáp 1mg các diu kin theo quy djiih hin hành. 

6. Thi gian dào tao: - 03 (ba) nm, di vâi NCS có bang thac sT 
- 04 (b6n) näm, di vâi NCS có bang dai  h9c. 

7. Hinh thüc dào tao: Chinh quy 

8. S tin chi yêu cu: - Ti thiu 90 tIn chi di vâi NCS có bang thac si 

- Ti thiu 120 tIn chi di vci NCS có bang dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng 1u.n an duqc dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hay "Không dat". 

10. Vn bang t& nghip: Tin sT 

11. Vj trI vic lam: Tin si ngânhlchuyên ngành Khoa hQc may tInh tM 
nghip tai  Tr'thng  Dai  hQc Bach khoa, Dai  hQc Dà 
Nng co the lam vic tai các vj tn: 

- Giang day  và nghiên cIru a các Vin, Tnthng dai 
h9c trong nuâc Va quôc tê; 

- Quân l, nghiên clru phát trin (R&D) tai  cac ca 
quan, doanh nghip trong linh vrc Khoa h9c may 
tInh; 

- Khâi nghip Trung tam, Vin nghien elm, Phông 
thi nghim chuyên nhanh Khoa hQc may tinh; 

- Chuyên gia trong linh vrc Khoa hQc may tInh; 

12. Khá nãng hQc tap nâng cao 
trInh do sau tot nghip: 

- Tip tLic  nghiên clru nhUng hrnrng mâi, chuyën 
sâu trong lTnh vije Khoa hQc may tinh; 

- Nghiên cüu sau tin si trong nu6c và quc t. 
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B. MIJC TIEU CHUc1NG TR1NH DAO TAO (Program Education Objective) 

Tru'&ng Dqi hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Náng dào tgo ngu'&i hQc tt nghip trinh d5 

Tien si ngành Khoa hQe may tInh vói: 

Bi. Myc tiêu chung (General Program Objective) 

Dao tao ngu&i hQe eó phm ehtt chimnh trj, dao  due; Co kin thüe, k näng thire hành 
ngh nghip, näng 1?e  nghiên efru và phát trin frng diving khoa hQe và Cong ngh trong 
linh e Khoa hQc may tinh; eó khã näng hQc tp su6t di; có khã näng sang tao  và trách 
iThim ngh nghip, thich nghi vOi môi tnthng lam vice;  có sue khOe; Co thüc phiic vii 
cong dng, dáp üng yêu eu phát trin kinli t - xã hi, bão dam quc phOng, an ninh và 
hi nhp qu6e t. 

B2. Myc tiêu cy theA  Specflc Program Objectives) 

Ngirñ hQc t6t nghip trinh d5 TieAn  stKhoa hQc may tinh: 

1. Co kin thüc thirc t và 1 thuyt tiên tin, chuyên sâu a vj trI hang dAu trong lThh 
we Khoa hQc may tinh; 

2. Co näng lijc nghiên efru dc lap, sang tao,  phát trin tn thüc m6i, phát hin nguyen 
1, quy 1utt ttr ithiên - xã hi; 

3. Co khâ näng giái quyt nhftng vn d mâi v khoa hçe, cong ngh, hu&ng dn 
nghiên ciru khoa hoc và boat dng chuyên mon trong linh we Khoa hQc may tInh. 

C. CHUAN DAU RA CHIJNG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngzthi hQc t6t nghip trinh dç5 TiEn si Trwôi'zg Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Náng 

ngành Khoa hçc may tInh 

1. Co khã näng sang tao  tn thuc mai, tiên tin, chuyên sâu d giãi quyt vn d khoa 
hQe phüc tap  dáp üng các tiêu chu.n và các yêu eu khác nhau v sue khOe, an 
toàn, mOi tnthng, kinh t - xã hi và xu huóng Cong nghip 4.0; 

2. Co k nang lam chü cáe lr thuyt khoa h9e, phuang pháp, cong eti  phtic vu nghiên 
cüu và phát trin; suy lun, phan tIch các v.n d khoa hQc và dua ra nhng huthig 
xü l mt each sang tao,  dc dáo; tMg hcTp, lam giàu và b sung tn thüe ehuyên 
nganh Khoa hoe  may tInh; 

3. Co k nang truyn bá, ph bin tn thüc, thi& 1p mng luâi hp táe qu6c gia và 
quc t frong quân l, diu hành hoat dng ehuyên mon trong linh we Khoa hc 
may tinh; 

4. Co khá näng tir djnh hmng vã dn dt ehuyên môn, khã näng dua ra cac kt lun, 
khuyn cáo khoa bce mang tinh ehuyên gia. 
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Tam nhIn: Dn n.m 2035, 
Tru&ng Dai h9c Bach khoa, 
Dai hQc Dà N.ng là tnr?xng 
dai hQc nghiên cüu thrçic 

cong dng quc t ghi 
nhn, chü dng hçp tác 
toãn trong cu giái quyt 

Sfr mng: Là ca sâ giáo diic 

dai  h9c cung cap nguôn than 
1irc cht hxcmg cao, có ning 
lirc di mâi, sang tao  và khâi 
nghip trong linh vtrc k 
thut - cong ngh; thirc hin 
NCKH chuyn công và giao 

Miic tiêu chung: 
Dào tao  ngir&i hQc 

các thách thüc kinh t - xà 
hi trong rnrâc và th gith. 

ngh phiic vi six phát trii 
bn viing kinh th - xã hi cü 
niin Trung - Tây NuYe' 
trong rnthc và quc t. 

Co phm chat chInh
' 

dao due; 
Co kin thüc, k nAng thirc 
hành ngh nghip, nang 
lirc nghiên cfru và phát 
trin üng ding khoa 
hoevàcông ngh trong 
lTnh virc Khoa hc may 
tInh; 

X X 

Co khã näng hc tp suôt 
dâi; 
Co khá näng sang tao  và 
trách nhim ngh nghip, 
thich nghi vi môi trithng 
lam vic; 

X 

Co sue khôe; Co thüc 
phiic viii cong  dng, dáp 
1mg yêu cu phát trin kinh 
t - xA hi, báo dam quc 
phOng, an ninh và hi nhp 
quôc té. 

aNG 
HOC 

! KHOA 

D. QUAN HE GIA MVC  TIEU CHIJNG TRINH DAO TO VI TAM NH!N, 
S15 MNG CUA TRIfNG 
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E. QUAN HE GIUA MUC  TIEU CU THE VI MUC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Miic tiêu chung: 
Dâo tao  ngithi hQc 

Miic tiêu cy th: \ 
Dào tao  ngtthi hçc \ 

Co 
phni 
chit 

ehmnh 
trj, 

dao 
due; 

Co kin thüc, 
k näng thirc 

hãnh ngh 
nghip, näng 

1ire nghien efru 
và phát trin 

üng diing khoa 
hçe và cong 

ngh trong lTnh 
WcKhoah9c 

may tInh; 

Co 
kM 
näng 
hc 
tp 
suM 
diii; 

Co khà 
näng sang 

tao  và 
trách 
nhim 
ngh 

nghip, 
thIch nghi 
v&i môi 
tnrmg 

lam vic; 

Co sue 
khôe; Co 
tithe phiie 

vi cong 
dng, dáp 

1mg yêu cu 
phát trin 

kinh t - xã 
hi, bão 

dâmquoc 
phông, an 

ninh và hi 
nhp qu6c 

t. 
MT1. Co kin thüc thire th 
và 1r thuyM tiên tin, 
chuyên sâu a vi tn hang 
dâu trong linh virc Khoa 
hQe may tIrih; 

x X 

MT2. Co näng 1ire nghiên 
elm dc lap, sang tao,  phát 
tnin tn thüc móri, phát hien 
nguyen i, quy 1ut t11 
rihiên-xãhi; 

x X X x 

MT3. Co kM näng giãi 
quyM nhftng van d mai v 
khoa hQc, cong ngli, 
hithng dn nghién elm 
khoa he và hoat dng 
chuyên mon trong lThh vrc 
Khoa hQc may tmnh. 

X X 
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F. QUAN HE GIU'A CHUAN DAU RA CTDT V(11 MUC  TIEU CTDT 

Miic tiêu cy the: 
Dào t?o  ngithi hQe 

ChunduraC T: 
Ngithi hQc t& nghip 

MT1. Co kin 
thüc thrc tê và 
1 thuyt tiên 
tin, chuyên 
sâu a vj tn 

hang d.0 trong 
lirihvircKhoa 
hQc may tinh 

MT2. Co nng liic  
nghiên eüu dc lip,  
sang tao,  phát trin 
tn thüc mâi, phát 
hin nguyen 1, 

quy luât ttj nhiên - 
xhôi 

MT3. Co khã 
näng giái quyt 

nhitng vn d mâi 
v khoa hQc, cong 
ngh, huàng dn 
nghiên cüu khoa 

hocvàhoatdng 
chuyên mon trong 

linh vrc Khoa 
hç may tInh 

CDR1. Co khã nang sang 
tao tn thüc mai, tiên tiên, 
chuyên sâu dê giãi quyêt 
van dê khoa h9c phüc tap 
dáp üng các tiêu chuãn và 
các yêu eâu khác nhau ye 
sue khôe, an toãn, môi 
trithng, kinh tê - xA hi và 
xu hrnrng cong nghip 4.0; 

X 

/ 

CDR2. Co k5nang lam chü 
các l thuyêt khoa hçc, 
phucmg pháp, cong cii phiic 
vii nghiên ciru và phát triên; 
suy luãn, phãn tich các van 
dé khoa hc và dua ra 
nhirng hithng xir 1 mt 
each sang tao,  dc dáo; tOng 
hcip, lam giàu và ho sung tn 
thüc chuyên ngành Khoa 
hQc may tInh; 

X 

CDR3. CO k5 nAng truyn 
bá, phô biên fri thüc, thiêt 
1p mang  hthi hçrp tác quôc 
gia Va quOc té trong quán 1, 
diêu hãnh hoat dng chuyên 
mon trong linh c Khoa 
hc may tInh; 

X 

CDR4. Co khã nang tir djnh 
hrnng và dan dt chuyên 
rnôn, khã nang dua ra các 
kêt lun, khuyen cáo khoa 
hc mang tInh chuyên gia. 

X 
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G. Di sánh Chuân du ra CTDT vó'i Khung trinh d quôc gia (TDQG) Vit Nam (Quyêt djnh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CDR CTDT trmnh do Tin si 

Kiên thfrc K5 nàng Mtrc tiy chü và trách nhiêiji 
TCTN 

4 
KT 

1 
KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
5 

COR1. Co khâ náng sang tao  tn thirc mOi, tiên tin, 
chuyén sau dé giái quyêt vn dé khoa hc phüc tap  dáp 
üng các tiêu chuân và các yêu câu khác nhau ye sirc 
khôe, an toàn, môi tnxèng, kinh té - xà hôi và xu 
hung cong nghiêp 4.0; 

X X X X 

CEDR2. CO k näng lam chü các l' thuyêt khoa hoc, 
phuGng pháp, cong cu phuc vu nghiên ciIm và phát 
triên; suy lu.n, phân tIch các van dé khoa hc và dua 
ra nh&ng huâng xü 1' môt cách sang tao, dc dáo; tong 
hçp, lam giàu và bô sung tn thrc chuyên ngành Khoa 
hoc may tinh; 

x 

CDR3. CO k näng truyên bá, phô biên tn thüc, thiêt 
lap mang luOi hcp tác quc gia và quôc té trong quán 
l, diêu hành hoat dông chuyên mOn trong linh vuc 
Khoa hc may tInh; 

x x x 

CDR4. Co khã nãng tu dinh huóng và dan dat chuyên 
môn, khá näng dua ra các két luan,  khuyên cáo khoa 
hoc mang tInh chuyên gia. 

X X X X X 

Kin thüc K nAng Muc tir chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyên sâu & vi KN1. K náng lam chü các l thuyt khoa hoc, phuGng TCTN1. Nghiên cuxu, sang tao  tn thi:rc m&i 
trI hang dâu cüa mt linh vi,rc khoa hoc pháp, cong ci,i phic vi,i nghiên cüu và phát tniên TCTN2. Dim ra các ' tuâng, kiên thüc mói trong 
KT2. Kin thüc c& lOi, nn tang thuc linh KN2. K näng tng hcip, lam giàu và bô sung tn thüc nhcng hoàn cánh phüc tap  và khác nhau 
vi,rc cüa chuyên ngành dào tao chuyên mon TCTN3. ThIch üng, tier djnh huOng và dan dat 
KT3. Kin thüc v t chüc nghiên c&u khoa KN3. K nãng suy luan, phân tIch các van dé khoa hoc nhung nglx&i khác 
hoc và phát trin cOng ngh mOi và dim ra nhung huâng xü 1 môt  cách sang tao, dôc dáo TCTN4. Phán quyêt, ra quyét dnh mang tInh 
KT4. Kin thüc v quán tn t chüc KN4. K9 näng quãn l, diêu hành chuyên mon trong chuyên gia 

nghién cüu và phát tnién TCTN5. Quán l nghién c&u và có trách nhiêm 
KN5. Tham gia thão luân trong nu&c và quôc té thuOc cao trong vic hoc  tap dê phát trin tn thüc 
ngành hoäc linh vuc nghiên thu và phô biên các két qua chuyén nghiêp, kinh nghim và sang tao  ra ' 
nghién ciru tu&ng mâi và qua tninh mOi 
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DT HOC DA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TRUNG  DiI HQC BACH KHOA Dc 1p - Tçr do - Hnh phuic 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUNG TRiNH DAO TAO TIEN SI 
(Ban hành kern theo Quyet d/nh so' ]596/QD-DHBK ngày 11/6/202]) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chuang trInh dào tao 
(tiêng Vit): 

Ca k thuât 

2. Ten chirang trinh dào tao 
(tiêng Anh): 

Engineering Mechanics 

3. TrInh d dào tao: Tin si 

4. Mânganhdàotao: 9520101 

5. Di tircmg tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bang t6t nghip dai  hQc loai giöi trO len hoc 
có bang thac Si; 

2. Dáp 1mg các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Thii gian dào tao: - 03 (ba) näm, d6i vâi NCS có bang thac si 
- 04 (bn) näm, d6i vâi NCS có bang dai  hçc 

7. Hinh thüc dào tao: ChInh quy 

8. S tin chi yeu cu: - Ti thiu 90 tin chi di vâi NCS có bang thac si 
- T6i thiu 120 tin chi di vâi NCS có bang dai h9c 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng 1un an di.rcc dánh giá bang phiu kIn "Dat" 
hay "Không dat". 

10. V bang t6t nghip: Tin si 

11. Vj trl vic lam: Tin si ngành Ca k thut t6t nghip tai  Tnr?mg  Dai 
hQc Bach khoa, Dai  hQc Dà Nang Co the lam vic 
tai các vj tTI: 

- Giáng day  và nghiên clru a các Vin, Truàrng dai 
hc trong nithc Va quôc tê; 

- Quán l, nghien elm phát trin (R&D) tai  các cci 
quan, doanh nghip trong linh vrc Ca hQc tinh toim, 
CahQctrongkthut; 

- Khai nghip Trung tam, Viên nghiên cüu, PhOng 
thI nghim chuyên ngành Ca k thuat; 

- Chuyên gia trong linh virc tmnh toán ca h9c trong 
k5 thuât. 

12. Khá näng hQc tp nãng cao 
trinh d sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên elm nhftng huàng m&i, chuyên 
sâu trong linh virc Ca k9 thut; 

- Nghiên elm sau tin si trong nuâc và qu6c tê. 
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B. MVC  TIEU CHU'€NG TRINH DAO 140 (Program Education Objective) 

Tnthi'ig Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Ncng dào tgo ngwYi hQc tt nghip trInh dç5 

TiEn st ngành Ccr k9 thuU vái: 

Bi. M4Ic tiêu c/lung (General Program Objective) 

Chixang trInh dào tao  tin si ngành Ca k thut cüa Trix?mg Dai  hçc Bach khoa, Dai 
hQc Dà Nng nhm miic tiêu dào tao  nhftng chuyên gia có ph.m chat chinh uj, dao düc; 
có trinh d chuyên mon cao, k' näng cao trong linh vi.rc Ca k thut; có khã näng dc 1p 
nghien cfru va có khã nng giãi quyt cac vn d khoa hçc và thic tin cüa k5 thuât lien 
quan dn ca hQc; có khã näng hQc tp su6t dan và có thüc phiic viii cong  dng, dáp üng 
yêu cu phát trin kinh th - x hi, báo dam qu6c phông, an ninh và hi nhp quc t. 

B2. M4lc tiêu ci th (Spec jfic Program Objectives) Lay cia trwô'ng bô vâo thay lçii 

chop/ia hp vói Cok9 thut 

1. Co kin thüc thirc t và 1 thuyt tiên tin, chuyên sâu a vj trI hang du v ngành 

Ca k' thut; 

2. Co näng lijc nghiên cüu dc lap, sang tao,  phát trin và truyn dat  tn thüc mâi, 

phát hin nguyen 1, quy 1ut tij nliiên - xa hi; 

3. Co khá näng giãi quyt nhihig vn d mâi v khoa hQc, cong ngh, huóng dn 

nghiên cüu khoa hQc và hoat dng chuyên mon. 

C. CHUAN MU RA CIIIIo'NG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngu'ài hQc tdt nghip trinh dç5 Tien si Tru'àng Dgi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Näng 

ngành Co k9 thugt có khá náng: 

1. Phát hin, thu thp, tng hçTp và phân tIch thông tin tt'r 1 thuyt và thirc tin d 

sang tao  lii thüc mâi nhtm giái quyt các vn d nghiên ciru chuyên sâu cUa ngành 
Ca k thut dáp üng các tiêu chun v süc khOe, an toàn, mOi truanng và các yêii 

cu phát trin kinh th - xã hôi. 

2. Truyn dat,  pM bin tn thCrc mai thông qua cOng M các cOng trmnh nghiên cüu 

trén tap  chI chuyên ngành trong nithc, quôc te. 
3. Nghiên cüu dc lap, lam vic nhóm, tham gia quân l nhóm nghiên cüu và thit 

lap mng hthi hp tác nghién cüu khoa hQc trong nuac, quôc t. 
4. Tham gia thão lu.n, trmnh bay và dánh giá các nghiên cüu tai  các hi ngh nghiên 

ciiru khoa hçc trong nithc, quc th. 
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Miic tiêu: 
Dao tao  ngui hQc '\hi 

Tam nhIn: Dn 11am 2035, 
Tnimg Dai hQc Bach khoa, 
Dai hQc Da Nng là trithng 
dai h9c nghiên cüu dixçyc 

cong dng qu6c t ghi 
nhn, chü dng hcip tác 
toàn cu trong giãi quyt 
các thách thlrc kinh t - xà 

trong rniâc và th giâi. 

Sfr mng: Là ca sO giáo diic dai 
hQc cung cp ngun nhân 1irc chat 
lucmg cao, Co nang lirc di mOi, 
sang tao  và khâi nghip trong linh 
vrc kS thut - cong ngh; thirc hin 
NCKH và chuyn giao cong ngh 
phiic vi sii  phát trin bn vting kinh 
t - xä hi elm min Trung - Tây 
Nguyen, trong nithe vâ quOe t. 

- TrInh d chuyên mon x x 

- Chü tn, lãnh dao  nhóm 
. nghien cmi 

x x 

- Ngbiên elm dc 1p x x 
RL 

E. QUAN HE GIU'A MVC  TIEU CV  THE VOl MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

- 

• J HO 

H KH 

D. QUAN H GIA MI1JC TIEU CIIUNG TR1NH DAO TAO VOl TAM NH!N, 
si5' MJNG CUA TRI1NG 

Myc tiêu chung: 
Dao tao  ngtthi hQc 

Mçic tiêu cy the: 
Dào tao  ngithi hQc 

Co phm 
chat 

chInh 
trj, dao 

dIre 

có trInh do 
chuyén mon 
cao, k näng 

cao trong 
lTnh we Ca 

k thut 

có kM nãng dOe  
1p nghiên elm 
và cO kM näng 
giãi quyt eác 

vn d khoa hQc 
và thirc tin cIra 

k5 th4t  lien 
quan dn ca hQc 

có khà näng hc 
tp suôt diii và Co )' 
thüc phuc vi cong 
dng, dáp 1mg yêu 
cu phát trin kinh 

t - xâ hOi,  bão 
dam qu& phOng, 

an ninh và hOi  nhp 
quôc t 

Co kin thIre thiie t và l 
thuyt tiên tin, chuyên sâu 

, A a vi fri hang dau ye nganih 
Ca k thut; 

X X X 

Co näng lirc nghiên elm 

dOe lap, sang tao,  phát tnin 
và truyn dat  tn thIrc mâi, 
phát hin nguyen l, quy 
luât tii nhiên - xã hôi; 

x x x x 

Co khá näng giái quyt 

thüng vn d mâi v khoa 
hQc, cong ngh, hithng dn 
nghiên elm khoa hQe Va 
hoat dOng  ehuyên mon. 

x x 
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F. QUAN H1 GIUA CIIUAN JJAU RA CTDT Vfl MUC TIEU CTIP)T 

Mic tiêu cii th: 

N Dao tao nguYi hQc 

N 
N 

N 
N 

Chun du ra CTDTN 
Ngithi hçe tt nghip "N 

Co kin thiire 
thc t và 1 

thuyt tiên tin, 
ehuyên sâu vi 
tn hang du v 
ngành Ca k 

thut 

Co näng 1ixe nghiên 
elru de lap, sang 

tao,  phát trin và 
truyn dat  tn thlre 

mâi, phát hien  
nguyen i, quy 14t  

tLr nhiên - xâ hi 

Co khä nãng giái 
quyét nhftng vn 
d m6i v khoa 
hQc, cong ngh, 

hu&ng dn nghiên 
elm khoa hQc và 

hoat dng chuyên 
mon 

CDR1. Phát hin, thu thp, 
tng hçip và phãn tIeh thông 
tin ttr 1 thuyt và thirc tin 
d sang tao  tn thüc mth 
nh&m giãi quyt các vn d 
nghiên elm ehuyên sâu cüa 
ngành Ca k thut dáp 1mg 
các tiêu chun v sue khOe, 
an toàn, mOi tnthng và các 
yêu eu phát tnin kinh t - 
xãhi. 

CDR2. Truyn dat,  ph bin 
tn thlrc m6i thông qua cOng 
b cite cong tninh nghiên 
elm trên tap ehI chuyên 
ngành trong ntthe, quc t. 

CDR3. Nghiên elm dc lap, 
lam vic nhóm, tham gia 
quail 1 nhóm nghiên elm và 
thit 1p mng lithi hçp tác 
nghién elm khoa he trong 
nithe, quôe th. 

X X 

CDR4. Tham gia thito lun, 
tninh bay và ditnh giá cáe 
nghién elm tai  cite hi ngh4 
nghién elm khoa hQc trong 
nithc, que t. 
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G. DÔi sánh Chuân dâu ra CTJJT vói Khung trInh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quy& dinh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

COR CTDT trInh do Tién si _______________ 

Kiên thIrc K5 nàng M(rc tir chü vã trách nhim 
KT 

1 
KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

CDR1. Phát hin, thu thp, tng hcp và phân 
tIch thông tin tir 1' thuyét và thuc tién dé sang 
tao tn thüc mi nhm giãi quyêt các van dé 
nghién cüu chuyén sâu cüa ngành Co k thi4t  
dáp 1mg các tiêu chun ye süc khôe, an toàn, 
môi tru?mg và các yêu câu phát tniên kinh té - xä 
hi. 

x x x x x x x x X 

CDR2. Truyên dat,  phô biên tn thlrc mâi thông 
qua Cong bô các cOng trInh nghiên ctiru trên tap 
chI chuyên ngành trong nuâc, quOc té. 

x x x x x 

CDR3. Nghiên clru dôc lap, lam viëc nhóm, 
tham gia quail 1 nhóm nghiên curu và thiêt lap 
mang luOi hcp tác nghiên clru khoa hoc trong 
nuOc, quOc té. 

X 

CDR4. Tham gia tháo luân, trInh bay và dánh 
giá cac nghién clmu tai  các hi nghj nghiên cüu 
khoa hoc trong nuOc, quOc té. 

x X 

Kiên thIrc K5 nAng Mirc tur chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyén sâu a vi KN1. K nAng lam chIt các l thuyt khoa hQc, phuong TCTN1. Nghiên cliii, sang tao  tn thlrc mth 
tnI hang dâu cIta rnt linh virc khoa hçc pháp, cOng ci,i phuc vii nghién thu và phát tnién TCTN2. Dua ra các ' tuâng, kién thItc mói 
KT2. Kién thItc cOt lOi, nên tang thuc lTnh KN2. K näng tong hap, lam giàu và bO sung tn thlrc trong nhng hoàn cãnh phItc tap  và khác nhau 
virc clia chuyên nganh dào tao chuyén mOn TCTN3. ThIch 1mg, tir dnh huâng và dan dat 
KT3. Kiên thlrc ye tO chlrc nghiên thu khoa KN3. K näng suy luân, phân tIch các van dé khoa hoc nhUng ngui khác 
hoc và phát tniên cong nghé rnâi va di.ma ra nh1mng huàng xlr 1' môt cách sang tao,  dôc dâo TCTN4. Phán quyét, ra quyét djnh mang tInh 
KT4. Kién thlrc ye quán tn tO chlrc KN4. K9 näng quán l', diêu hành chuyén mOn trong chuyén gia 

nghiên cuu va phat tnén TCTN5 Quan ly nghién cuu va co trach nhiêm 
KN5. Tham gia thão luân trong n $iiOc4 ôc cao trong vic hQc tap dé phát tnién tn thlrc 
ngành hoãc lTnh vuc nghiên thu và 4i kt qua chuyên nghip, kinh nghim Va sang tao  ra 
nghién clru tuang mâi và qua tninh mâi 
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DLJ HOC DA NANG CQNG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
TRIJ'NG DI HQC BACH KHOA Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUNG TR1NH DAO TO TIEN Si 
(Ban hành kern theo Quyet d/nh s 1596/QD-DHBK ngày 11/6/2021,) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chuang trInh dào tao 
(tieng Viçt): 

Ky thuat Ca khi dong lirc 

2. Ten chiwng trInh dào tao 
(ting Ath) 

Transport Mechanical Engmeering 

3. Trinh d dào tao: Tin si 

4. Ma ngành dào tao: 9520116 

5. Di tiiçng tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bng t6t nghip dai  hQc loai giOi trâ len hoac 
có bang thac Si; 
2. Dap 1mg các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Thôri gian dào tao: - 03 (ba) näm, di vâi NCS có bang thac si 

- 04 (ban) näm, d6i vâi NCS có bang dai  hQc. 
7. Hinh thüc dào tao: Chinh quy 

8. S tin chi yêu cu: - Ti thiu 90 tin clii di v&i NCS Co bang thac si 
- Ti thiu 120 tIn chi di vOi NCS có bang dai  hQc 

9. Thang dim: Thang diem 10, lé dn 0,5. 

Riêng lun an ducyc dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hay "Không dat". 

io. Van b.ng t& nghip: Tin si 

ii. vj tn vic lam: Nguèri hQc t& nghip chuang tninh dào tao  trinh d 
Tiên si ngành K thut Ca khI dng lrc Tnthng Dai 
hQc Bach khoa, Dai  hQc Dà Näng có ca hi: 
- Giâng day  và nghiên clru a các vin, Tnthng dai 
h9c trong rnrâc Va quôc tê; 

- Quãn l, nghiên clru và phát trin (R&D) tai  các 
ca quan, doanh nghip trong linh vrc k5 thut dông 
ca nhit và k thut ô to; 

- Khâi nghip Trung tam, vin nghiên elm, Phông 
thI nghim trong linh virc chuyên mOn ye k thut 
dng ca nhiet  và k5 thut ô to; 
- Chuyên gia tir vn khoa hQc hang du trong linh 
viIc k5 thut dng ca nhit và k th4t ô to. 

12. Khä nang h9c tp nâng cao 
trInh d sau tot nghip: 

- Tip tLlc  nghiên clru nhUng huang m6i, chuyên 
sâu trong các linh we elm ngành K thut Ca khI 
dng hrc; 
- Nghiên clru sau tin si trong nuàc và quôe tê. 
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B. MVC  TIEU CHIIaNG TR!NH JJAO TAO (Program Education Objective) 

Tru'àng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà N&ig dào tgo ngu'ài hQc tot nghip trinh dç3 

Tien sT ngành Ky thuat  Ccr khI dç5ng lzçc vái: 

Bi. M,c tiêu chung (General Program Objective) 

Dào tao  ngithi hc có ph.m cht chmnh trj, dao  due; có kin thüc tiên tin, näng 1?c 
nghién clru và k nng ngh nghip chuyên sâu i vj tn hang du trong linh vire chuyén 
mon v k thut dng cc nhit và k thut ô to; có khá nng phát trin 1mg dimg khoa 
hQc va cong ngh tllmig xiimg vOi trInh d dào tao;  có khã näng hQc tp suôt d&i; có khá 
näng sang tao  và trách nhim ngh nghip, thich nghi vâi moi trtthng lam vic; co thlrc 
phuc viii eng dng, dáp 1mg yêu cu phát trin kinh t - xâ hi, báo dam qu6c phông, an 
ninh và hi nhp qu6c t. 

B2. Myc tiêu cy the ('Specific Program Objectives) 

1. Co kin thüc chuyên sâu v thirc t và 1 thuyt tiên tin i vi trI hang du elm 
ngành trong linh vrc chuyên mon v k thut dng ca nhit và k thut ô to; 

2. Co näng hrc nghiên clru dc lip,  sang  tao,  phát tnin và ftuyn dat tri thüc mâi; 
phát hin eác 1 thuyt khoa hQc, phucmg pháp, cOng ci nghiên elm trong linh vi,irc 
k thut dng ccx nhit và k thut 0 tO; 

3. Co khã näng phát hin và giái quyt các vn d mâi v khoa hQc, cong ngh mt 
cáeh sang tao  trong linh virc kS thut dng ccx nhit và kS thut ô to; 

4. Co khá näng hu&ng dn nghiên cüu khoa hQc và diu hãnh hoat dng chuyên mon 
thue lTnh virc k thut dng ccx nhit và k5 thuât o to. 

C. CHUAN DAU RA CHI5NG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngithi hQc t6t nghip chucmg trinh dào tao  trinh d Tin sT ngành K thut Ccx khu 
dng hrc, Tru&ng Dai hQc Bach khoa, Dai hQc Dà Nng dáp 1mg yêu eu chu.n dâu ra 
bc 8 theo khung trinh d quc gia Vit Nam: 

1. Co kin thlre tiên tin, chuyên sâu a vi trI hang du eña ngành v linh virc k thut 
dng ccx nhit và k thuât 0 to; có kM näng sang tao  tn thüc mai, tiên tin d th 
chlre nghiên elm khoa hQc và phát trin cOng ngh mâi dáp 1mg các tieu chun v 
sue khOe, an toàn, mOi tnthng và phvc viii cong  dng; 

2. Co k5 näng lam cM eác l thuyt khoa hçc, phuong pháp, cong cii mâi phiic viii 
nghiên elm và phát trin; suy 1un, phân tIeh các vn d khoa hc và dua na nhftng 
hu&ng xlr 1 mt each sang tao,  dc dáo; tng hcxp và lam giàu tn thlrc chuyên mon 
thuc linh vic thut dng ccx nhit và k5 thut 0 to; 

3. Co k näng truyn bá, ph bin tn thiirc khoa hçc, thi& 1p mang luth h(yp tác quOc 
gia va quc t trong quân l, diu hành hoat dng chuyên mOn thuc lTnh we k9 
thut dng ccx nhit và k thut 0 to; 

4. Co kM näng nghiên elm, djrih huang và dn dt chuyén mOn d dim ra eáe kt 
lun, tt.r vn khoa hQc mang tInh ehuyên gia trong linh we kS thut dng ccx nhit 
vâkthutôtô. 
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D. QUAN H GIiXA MVC  TIEU CHU'NG TRINH DAO TAO VI TAM NH1N, 
si5 MLNG CUA TRTXNG 

Myc tiêu chung: \ 
Dao tao nguñ h9c \ 

\ 

Tam nhIn: Dn näm 
2035, Trithng Dai  hQc  
Bach khoa - Dai h9c Dà 
Nng là tru&ng dai  hçc 
nghien cüu duçrc cong 
dng quc t ghi nhn, 
chü dng hcp tác toàn 
cAu trong giái quyt các 
thách thüc kinh th - xA 
hi trong nithc và th 
giâi. 

Si? mng: Là c sà giáo dc 

dai  hQc cung cap nguôn nhân 
1iic chat krcing cao, Co nng lirc 
dôi mcci, sang tao và khâi 
nghip trong linh viic k5 thuât - 
cong ngh; thiic hién NCKH và 
chuyn giao cong ngh phiic vti 
siI phát trin bn viing kinh t - 
xà hi cUa min Trung - Tây 
Nguyen, trong rnthc và qu6c t& 

- cO phm cMt chInh trj, 
dao due 
- cO kin thüc tiên tin, 
nng l%rc nghiên cüu và k 
nàng ngh nghip chuyên 
sâu a vj tn hang du trong 
lTnh virc chuyên mon v k 
thut dng ccx nhit và k 
thutt ô to 

X X 

- có khã nang phát trin 
üng ding khoa hQc Va 
cOng ngh tiwng xüng vci 
trInh d dào tao 

x x 

- CO khã nng tir hQc tap 
su6t X 

- CO khà nng sang tao va 
trách nhi?iin  flgh nghip, 
thIch nghi vai môi tnthng 
lam vic 
- CO thüc phiic viii cong 
dng, dáp üng yêu cu 
phát trin kinh t - xà hi, 
báo dam qu6c phOng, an 
ninh và hi nhp quc t. 

X X 
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E. QUAN H GItA MVC  TIEU CIJ THE V1I MUC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Mic tiêu chung: 
Dào tao  ngi.thi hoc 

Myc tiêu cu the: 
Dào tao  nguYi hçc 

có 
phm 
chit 
chInh 
tn, dao 
düc 

có kin thüc tiên tin, näng 
li,rc nghién cüu và k nàng 
ngh nghiép chuyên sâu a vj 
tn hang du trong linh we 
chuyên mon v k thut 
dông cci nhiét và k thuât 0 
tO 

có khã nàng 
phát trin üng 
thing khoa 
hoc và cong 
nghé tinmg 
thng vâi trInh 
do dào tao 

có khá 
nãng ti,r 
hQc tp 
su& d?ñ 

có khá nng sang 

tao và trách 
nhim ngh 
nghiép, thIch nghi 
vOi mOi tru?mg 
lam vic 

có ' thirc phuc vu cong 
dng, dáp ing yêu cAu 
phát trin kinh t - 
hOi, bâo dam qu6c 
phOng, an ninh và hOi 
nhâp quc t 

MT1. Co kin thüc chuyên sãu ye 
thuc t va l thuyt tiên tin a vi tn 
hang du cüa ngành trong linh we 
chuyén mon v k9 thuât dng cG 
nhiét và k9 thuât 0 to 

x X 

MT2. CO näng lire nghién ciru dôc 
lap, sang tao,  phát triên và truyên 
dat tn thüc mâi; phát hin các l' 
thuyét khoa hoc, phuang pháp, 
cOng ci nghiên ciru trong linh vuc 
k thuât dOng ca nhiêt và k thuât 
0 tO 

X X X 

MT3. Co khá näng phát hiên và 
giái quyt các vn d mâi v khoa 
hoc, cong nghê môt each sang tao 
trong linh we ky thuât dOng co 
nhiét và k thuât ô tO 

X X X X X 

MT4. Co khã nãng huàng dn 
nghién cüu khoa hçc và diu hành 
hoat dOng chuyén mOn thuc lTnh 
we k thuât dOng c nhiét va k 
thuât 0 to 

X X X X X 
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F. QUAN HE GIUA CHUAN DAU RA CTDT vOi MVC  TIEU CTDT 

Miic tiêu cu the: 
Dào tao  nguôi hoc 

Chun du ra CTDT: 
Nguai hoc t& nghip 

MT1. Co kin thüc 
chuyên sau v thrc t va 
1' thuy& tiên tin a vj trI 
hang du cüa nganh 
trong lrnh vuc chuyên 
mOn v k thuât dông cc 
nhit và k thuât 0 tO 

MT2. Co näng luc nghiên 
cüu dc lip,  sang  tao,  phát 
trin va truyn dat  tn thtrc 
mOi; phát hién cac 1' 
thuyt khoa hoc, phuong 
pháp, cOng cu nghiên thu 
trong lTnh vi.rc k thut 
dong ca nhiét và k thut 
0 tO 

MT3. Co khã näng 
phát hin và giãi quyt 
các vn d mâi v 
khoa hoc, cong nghê 

mOt cách sang tao 
trong lrnh vuc k 
thut dông ca nhiét và 
k thuât 0 tO 

MT4. Co khâ nàng 
hung dn nghiên 
thu khoa hc và 
diu hành hoat dông 
chuyên mon thuôc 
linh vuc k thuât 
dông ca nhiêt và k 
thuât 0 tO 

CDR1. Co kin thüc tiên tin, chuyên sâu a vi tn hang 
du cüa ngành v linh vuc k thuât dong cor nhiêt va k 
thut 0 tO; cO khâ näng sang tao  tn thüc mâi, tiên tin 
d t chüc nghiên thu khoa hQc và phát tniên cOng 
ngh mOi dáp üng các tiêu chun v sic khOe, an toàn, 
môi truang và phuc vv cong dng 

x x x 

CDR2. Co k5 näng lam chü các 1' thuyt khoa hQc, 
phuong pháp, cong cu mâi phuc vu nghiOn thu và phát 
tnin; suy luân, phân tIch các vn d khoa hoc và dua ra 
nhüng huOng xcr l' mt cách sang tao,  dc dáo; tang 
hqp và lam giàu tn thirc chuyên mOn thuôc lTnh virc k 
thuât dông co nhiêt và k?  thuât 0 tO 

X X X X 

CDR3. Co k näng tmyn bá, ph bin tn thüc khoa 
hoc, thi& lap mang luâi hcp tác qu6c gia và quôc té 
trong quãn 1', diu hành hoat dông chuyên mon thuôc 
lrnh vuc k thut dOng co nhiêt và k thuât 0 tO 

X 

CDR4. CO khã näng nghiên ciru, dinh huang và dn 
d&t chuyên mon d dua ra các kt luân, tu vn khoa hoc 
mang tInh chuyên gia trong linh vuc k5 thuât dông co 
nhiêt và k thuât 0 to 

X 

\ 

X X 

- —c.  r-n I Q  1°)! 
oojj 
-7 



G. Di sánh Chun du ra CTDT vó'i Kbung trInh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt dlnh  1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CEDR trInh d Tin si 

Kin thüc K ning Mfrc tir chü vã trách nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

CEDR1. Co kin thirc tiên tin, chuyên sâu a vj 
trI hang dAu cüa ngành v linh vuc k thut dong 
co nhiét va k thut ô to; có khâ näng sang tao 
tn thüc mâi, tiên tin d t chüc nghiôn cüu 
khoa hoc và phát tnin cOng nghê mOi dáp irng 
các tiêu chun v süc khOe, an toàn, môi twang 
và phuc vv cong dng. 

x x x x x 

CDR2. Co k9 nàng lam chU các 1' thuyt khoa 
hoc, phuang pháp, cong cu mOi phuc v,i nghién 
cüu và phát tnin; suy 1un, phân tIch các vn d 
khoa hoc và dua ra nhithg huâng xcr 1' môt cách 
sang tao, dOc dáo; tng hqp va lam giàu tn thüc 
chuyên mon thuôc linh vuc k thuât dOng  co 
nhiêt và k thuât ô to. 

x x x x 

CDR3. Co k näng truyn bá, ph bin tn thüc 
khoa hoc, thit lap mang luOi hqp tác qu6c gia 
và quc t trong quãn 1, diu hành hoat dong 
chuyén mOn thuôc 11nh vuc k thuât dOng co 
nhiét và k5 thuât 0 tO. 

x x x x 

CEDR4. Co khã näng nghiên ctru, dinh huâng và 
dn d&t chuyên mOn d dua ra các kt luân, tu 
vn khoa hoc mang tInh chuyên gia trong linh 
vuc k thuât dOng  ca nhiét và k thuât 
0 tO. 

x x x x x x 
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Kin thfrc K5 nàng Mtrc ttr chü và trách nhim 

KT 1. Kin thüc tiên tin, chuyén sâu a 
vj frI hang dâu cüa mt 11th vc khoa 

KN 1. K näng lam chü các 1 thuyt khoa hQc, 
phiwng pháp, cong cii phiic vti ngliién can và phát 

TCTN 1. Nghiên cüu, sang tao  tn thüc mm 
TCTN2. Dua ra các tir&ng, kiên thIrc mài 

hQc triên trong nhüng hoãn cânh phüc tap  vâ khác 
KT2. Kiên thüc cOt lOi, nén tang thuôc KN2. K5 näng tng hqp, lam giàu và bt sung tn nhau 
linh viic cüa chuyên ngành dào tao thüc chuyên mon TCTN3. ThIch üng, tij djnh huâng và dan 
KT3. Kien thüc ye to chuic nghiên can KN3. K näng suy luãn, phãn tIch các van dê khoa dat nhurng ngmii khác 
khoa hQc và phát triên cong ngh mth hoc và dua ra nhUng hrnmg xi:r l mt each sang tao,  TCTN4. Phãn quyêt, ra quyêt djnh mang 
KT4. Kiên thüc ye quân In to chüc dc dao tInh chuyên gia 

KN4. K näng quán l, diêu hành chuyên mOn trong TCTN5. Quãn 1 nghiên can và có trách 
nghiên ciiru và phát triên nhiêm cao trong vic hoc tap dê phát triên 
KN5. Tham gia tháo luán trong nithc va quOc té tn thirc chuyên nghiep,  kinh nghim và 
thucngành hoc linh vrc nghiên can và phô biên 
các két qua nghiên can 

sang tao  ra tuâng mài và qua trInh mâi 
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DAJ HOC DA NANG CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TRIfNG DiI HQC BACH KHOA Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUJNG TR1NH DAO T30 TIEN sI 
(Ban hành kèni theo Quyit dinh s 1596/QD-DHBK ngày 11/6/2021) 

A. THONG TIN TONG QUAT 

1. Ten chucmg trInh dào tao 
(tiêng Vit): 

K thut Nhit 

2. Ten chumig trInh dào tao 
(tiêng Anh): 

Thermal Engineering 

3. Trinh do dào tao: Tin si 

4. Mängànhdàotao: 9520115 

5. Di tucmg tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bng t6t nghip dai  hQc loai giOi trâ len hoc 
có bang thac Si; 

2. Dáp üng các diu kien  theo quy djnh hin hành. 

6. Thyi gian dâo tao: - 03 (ha) näm, di vài NCS có bang thac si 
- 04 (b6n) näm, d6i v6i NCS có bang dai  hQc. 

7. Hinh thIrc dào tao: ChInh quy 

8. s6 tin clii yêu cu: - Ti thiu 90 tin chi d6i vâi NCS có bang thac si 
- Ti thiu 120 tin chi d6i vâi NCS có bang dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng luãn an dixçic dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hay "Không dat". 

10. Van bAng t& nghip: Tin si 

11. Vi tn vic lam: Tin si ngànhlchuyên ngành K5 thut Nhit t& 
nghip tai Tnthng Dai  hQc Bach khoa, Dai h9c Dà 
Näng có the lam vic tai  các vi trI: 

- Giáng day  và nghiên cüu a các Vin, Tnthng dai 
hQc trong nithc và quôc tê; 

- Quãn l, nghiên ciiru phát trin (R&D) tai  cac ca 
quan, doanh nghip trong linh c K thut Nhit; 

- Khâi nghip Trung tam, Vin nghiên cüu, Phông 
thI nghim ngành K thuât Nhit. 

12. Khá nang hQc tp nãng cao 
trinh d sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên cüu nhüng hirang mâi, chuyên 
sâu trong lThh virc K thuât Nhit; 
- Nghiên ciru sau tin si trong niiâc và qu6c th. 
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B. MVC TIEU CHIX€fNG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

Trufmg Dgi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Nãng dào Igo ngzthi hQc tt nghip trInh d5 

Tié'n si ngành K9 thu2t Nhiçt vól: 

Bi. M,c tiêu chung (General Program Objective) 

Dào tao  ngithi hQc có phm cht chinh trj, dao  due; Co kin thüc, näng 1irc nghiên 
elm, kS nãng ngh nghp chuyén sâu vâ phát trin iirng diving khoa hQc và cong ngh 
tucmg xlrng v6i trInh do dào tao;  có khá näng hQc tp su& d&i; cO khã nàng sang tao  và 
trách nhim ngh nghp, thIch nghi v6i môi trithng lam vic; có thlre phitc vi cong 
dng, dap frng yeu cu phát trin kinh t - xã hi, dam báo qu& phông, an ninh va hi 
nhp qu6c t 

B2. Mic tiêu ci theA  (Spec j/ic Program Objectives) 

1. Co kin thüc thirc t và l thuyt tiên tin, chuyên sâu i vi tn hang du ngành K5 
th4t Nhit; 

2. CO nIng lirc nghiên elm dc lap, sang tao,  phát frin và tmyn dat  tn thuie mâi, 
phát hin nguyen i, quy lust  khoa hçe — kS thut; 

3. Co khá näng giãi quyt các vn d mâi v khoa hQc, cOng ngh, hiràng dn nghiên 
elm khoa hQc vâ hoat dng chuyén mon. 

C. CHUAN DAU RA CHU'€ING TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngzthi hQc toAt  nghip trinh d5 Tiën st Tnràng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Näng 

ngành K thut Nhit. 

1. CO kM näng 4n dijng cae 1 thuyt khoa hQc co bàn, ci sà va chuyên ngành d 
sang tao  tn thüe mri, tiên tin, ehuyên sâu nhm giãi quyt vn d khoa hçe — kS 
thut phlrc tap  trong linh vtrc Nhiet — Lanh, dáp 1mg các tiêu chun v an toàn, mOi 
trtthng và các yêu cu phát tnin kinh t - xA hi; 

2. Co k9 näng lam ehü the phuang pháp, cong ci phiic vii nghiên elm, 1p k hoach 
va thire hien  nghiên elm; suy lun, phãn tIch các v.n d khoa hQc và dua ra nhfrng 
hmng xü l mt each sang tao,  lam giàu tn thlic chuyên mOn ngành K thut 
N1iit; 

3. Co k näng phãn bin các phuong pháp và kt qua nghiên elm khoa hQc — 
thut; truyn ha, ph bin tni thüe khoa hQe ngành K thut Nhit, thit 1p mng 
lithi hcTp tác qu6c gia và quc t tnong quãn l, diu hành hoat dng chuyên mOn; 

4. Co kM näng tr djnh hmrng và dn dat chuyên môn, kM näng dua ra eác kt 1un, 
tu vn khoa h9c mang tinh chuyên gia lien quan dn ngành K thut Nhit 
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D. QUAN HE GIU'A MVC  TIEU CHUNG TRINH DAO TiO VI TAM NH!N, 
St MJNG CUA TRIXNG 

Myc tiêu chung: 
EDào tao ngu&i hQc 

Tm nhIn: Dn näm 2035, 
Tru&ng Dai h9c Bach khoa, 
Dai hQc Dà Nng là tnrng 
dai hQc nghién cinu duçic 

cong dng quc t ghi 
nhn, chü dng hçip tác 
toãn cu trong giãi quyt 
các thách thüc kinh t - xà 
hôi trong nrnc va th giâi. 

Sfr mng: Là ca sâ giáo diic 

dai  hQc cung cap nguôn nhãn 
hic chtt luvng cao, Co näng 
1iic dôi mâi, sang tao  và khâi 
nghip trong lTnh vi.rc k5 
thut - cong ngh; thirc hin 
NCKH và chuyn giao cOng 
ngh phiic vii si,r phát trin 
bn virng kinh t - xã hi cüa 
min Trung - Tây Nguyen, 
trong rnrâc và quc t. 

- cO phm chat chInh trj, 
X 

dao due 
- Co kin thüc, nng lic 
nghiên cüu, k5 nng ngh 
nghp chuyên sâu và phát 

. , then ung dicing khoa hQc va 
cOng ngh ttrcmg xfrng vâi 
trinhddàotao; 

x x 

- cO khã näng hQc tp suôt 
X 

- Co kM ning sang tao  và 
trách nhim ngh nghp, 
thIch nghi vâi môi trtthng 
lam vic; 

X 

- CO thüc phvc vu cong 
dng, dáp üng yêu cAu 
phát trin kinh t - xà hi, 
dam báo quc phOng, an 
ninh và hi nhp qu6c t 

x x 
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E. QUAN H GIiYA MUC  TIEU CU  THE V MUC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Myc tiêu chung: 
fào tao  ngithi hQc 

Muc tiêu cu the: 
Dao tao  ngithi hQc 

- có 
phm 
eht 

chInh 
trj, 

dao 
due 

Co kin thüc, 
nng lire 

nghiên cüu, kS  
näng ngh 

nghp chuyên 
sâu và phát 

trin üng dung 
khoahQcvà 
côngngh 

ttlang xfrng v6i 
trmnh d dào 

tao 

có 
kM 
näng 
hQc 
tp 
su6t 
di; 

Co khã 
näng sang 

tao  và  
trách 
nhim 
ng1 

nghp, 
thichnghi 
vâimôi 
trix&ng 

lam viec  

cO thüc 
phiic Vk1  

cong  dng, 
dáp rng yêu 

cu phát 
trin kinh t 

- xA hi, 
dãmbão 

qucphông, 
an ninh và 
hi nhp 
quc t 

MT 1: Co kin thüc thijc tê 
và l thuyt tiên tin, 
chuyên sâu a vi trI hang 
du ngành K5 thut Nhit; 
MT2: Co nãng lire  nghiên 

x 
x x x 

cüu dc lap, sang tao,  phát 
trin và truyn dat tn thiire 
mOi, phát hien  nguyen 1, 
quy lut khoa hQc — k5 
thut; 
MT3: Co khá näng giái 
quyt các v.n d mâi v 
khoa hçc, cong ngh, 
hithng dn nghiên cuu 
khoa hQc và hoat dng 
chuyên mOn. 
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F. QUAN H GIU'A CHUAN DAU RA CTDT V(1I MVC  TIEU CTDT 

Miic tiêu cii th: 
Dào tao  ngithi hQc 

"N 

ChuândâuraCTlJT: 
Ngithi hQc t6t nghip 

MT1: Co kin 
thuic thrc t và 
1 thuyt tiên 
tin, chuyên 
sâu v vj trI 
hang du 

ngânhKthut 
Nhit; 

MT2: Co näng 1?c  
nghiên ciru dc lap, 
sang tao,  phát trin 

và truyn dt tn 
thüc mcii, phát hin 
nguyen 1, quy 1ut 

khoahQc—k 
thut; 

MT3: Co khá 
nng giái quyt 

các v.n d mcii v 
khoa hoc, Cong 

ngh, hung dn 
nghiên cüu khoa 
hccvàhoatdng 

chuyên mon. 

CDR1. Co kM nàng vn dvng 
các 1 thuyêt khoa hQc cci b, 
cci sâ và chuyên ngành dê sang 
tao tn thüc mâi, tiên tién, 
chuyên sâu nhäm giãi quyêt 
van dê khoa hQc — k thut 
phüc tap  trong linh virc Nhit — 
Lanh, dáp üng các tiêu chun 
ye antoàn, mOi tnthng và các 
yeu câu phát friên kinh té - xã 
hôi; 

x x x 

CDR2. Co k näng lam chü 
cac phucmg pháp, cong ciii 
phvc vii nghiên cüu, 1p kê 
hoach va thuc hin nghiên elm; 
suy 1un, phân tIch các van dê 
khoa hçc và thia ra nhng 
huàng xlr 1 mt each sang tao, 
lam giàu iii thüe chuyên mon 
ngành K th4t  Nhit; 

x X X 

CDR3. Co k näng phán bin 
eáe phuong pháp và kêt qua 
nghiên elm khoa hQe — k5' 
thut; truyên bá, phô biên tn 
thüe khoa hQe ngành K thut 
Nhiet, thiêt lap mang hrâi hcip 
tác quOc gia và quôc tê trong 
quãn 1, diêu hành hoat dng 
chuyên môn; 

x X 

CDR4. Cókhã nàng tij djnh 
huâng và dan dat chuyên môn, 
kM nang dua ra cáe kêt lun, 
tu van khoa hQc mang tInh 
ehuyên gia lien quan den 
ngành K thut Nhiet 

NG 
19c 

7IOAJ 
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G. Di sánh Chun cMu ra CTDT vol Kliung trInh (I quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt djnh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CEOR CTEDT trInh di Tin si  

Kiên thüc K5 nàng MOc tIr  chü và trIch nhiêi 
KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

CEOR1. Co khá nng van dung các l thuyêt 
khoa hQc cci ban, co sà và chuyên ngành dé 
sang tao tn thurc mOi, tiên tiên, chuyên sau 
nhäm giái quyêt van dê khoa hQc - k thut 
phüc tap  trong linh vtjc Nhit - L?nh, dáp 
iimg các tiêu chuãn v an toàn, môi tnthng và 
các yeu câu phát triên kinh té - xA hi; 

x x x x x x x 

CDR2. Co k näng lam chii các phumg 
pháp, cong cii phuc viii nghiên cfru, lap ké 
hoach và thirc hin nghiên cüu; suy 1un, 
phân tIch các vAn dé khoa hQc và dua ra 
nhfrng hithng xü l mt each sang tao,  lam 
giàu tn thüc chuyên mOn ngành K thut 
Nhit; 

x x x x x x x x x x 

CDR3. Co k näng phãn bin các phucmg 
pháp và kêt qua nghiên cIru khoa hQc — k5 
thuât; truyen bá, phô biên fri thüc khoa hoc 

- nganh Ky thuat Nhit, thiet lap  mng lucn 
hcip tác quôc gia và quOc té trong quãn l, 
dieu hành hoat dng chuyên môn; 

x x x x x x x x x 

CDR4. Co khã näng ttr dinh hithng và dAn 
dat chuyên mOn, khã nang dua ra các kêt 
lun, tti van khoa hçc mang trnh chuyen gia 
lien quan den ngành K thuât Nhit 

x x x x x x 
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Kin thfrc K5 náng Müc tir chü và trách nhim 
KT1. Kin thüc tiên tin, chuyên SU ( 
v ti-i hang du cüa mt linh vrc khoa 

KN1. K nng lam chü các 1 thuyt khoa hQc, 
phuong pháp, cong cii phiic vi nghién cfru và phát 

TCTN1. Nghiên cüu, sang tao  tn thüc mâi 
TCTN2. Dim ra các tining, kiên thüc mói h9c 

KT2. Kin thüc ct lôi, nn tang thuc 
trieri 
KN2. K näng Mng hçip, lam giàu và b sung ti-i 

trong nhüng hoàn cãnh phüc tap  và khác 

linh virc elm chuyên ngành dào tao 
KT3. Kin thüc v to chlrc nghiên elm 

thlrc chuyên mOn 
TCTN3. ThIch 1mg, tij dnh hucng và dan 

KN3. K näng suy lun, phân tIch các van dê khoa 
dat thg nguài khác khoa hQc và phát tTên cong iiie mth 

KT4. Kin thüc v quân trj to chüc 
h9c và dua ra nMng hinrng xü l mt each sang tao, 

TCTN4. Phán quyt, ra quyt dinh mang 
c 

tInh chuyên gia 
KN4. K nang quãn 1, diu hãnh chuyén mon trong 

TCTN5. Quàn l' nghiên elm vâ Co trách 
nghien clru và phát then 

n1iim cao Irong vic hQc tp d phát triên 
KN5. Tham gia tháo luãn trong nuâc và quOc té 

th thüc chuyên nghip, kinh nghim và 
thuc ngành hoc linh viic nghiên elm và ph bin 
các kt qua ngliien elm 

sang tao  ra ttn1ng m&i vâ qua trInh mói 
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DJ HOC DA NANG CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA YIT NAM 
TRIYUNG DiI HQC BACH KHOA Dc 1p - Ti! do - Hnh phác 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUNG TR1NH DAO T30 TIEN SI 
(Ban hành kern theo QuyIt d/nh s6 1596/QD-DHBK ngày 11/6/2021) 

A. THÔNG TiN TONG QUAT 

1. Ten chiio'ng trInh dào tao 
(tieng Vit): 

K thuât Din 

2. Ten chucmg trInh dào tao 
(tiêng Anh): 

Electrical Engineering 

3. TrInh d dao tao: Tin sT 

4. Mngãnhdàotao: 9520201 

5. Di tucmg tuyn sinh: Diu kin dr tuyn: 

1. Co bang t& nghiép dai  hQc loai giôi trâ len hoc 
có bang thac sT 

2. Dáp frng các diu kin theo quy djnh hin hãnh 

6. Thyi gian dào tao: - 03 (ba) näm, d6i vâi NCS có bang thac si 
- 04 (ban) nam, di vâi NCS có bang dai  hQc 

7. Huiih thüc dâo tao: Chinh quy 

8. S tIn chi yeu cu: - T6i thiu 90 tIn chi di vth NCS có bang thac sT 
Ti thiu 120 tIn chi di vài NCS có bang dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng luân an dirçic dánh giá b&ng phiu kIn "Dat" 
hay "Không dat". 

10. Van bang tt nghip: Tin si 

11. Vj trI vic lam: Tin si ngành K thut din t& nghip tai  Trithng 
Dai hQc Bach khoa, Dai  hQc Dà Nang có the lam 
vic tai  các vi tn: 

- Giâng day  và nghiên ciru a các Vin, Tarang dai 
hQc trong nuâc Va quôc tê. 

- Quän l, nghiên ciru phát tnin (R&D) tai  cac ca 
quan, doanh nghip trong lTnh vijc K thut din. 

- Khâi nghip Trung tam, Vin nghiên cüu, Phông 
thI nghim thuc ngành K thut din. 
- Chuyen gia trong linh virc K thut din. 

12. Khá. näng hçc tp nãng cao 
trinh do sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên ciru nhuing huàng mài, chuyên 
sâu trong linh vrc K' thut din. 
- Nghiên ci'ru sau tin si trong nithc và quc t. 

1 



B. MVC  TIEU CHU'ONG TR1NH DAO TAO (Program Education Objective) 

Tru'àng Dcii hQc Bach khoa, Dqi hQc Da Nng dào tqo ngu'ài hQc tt nghip trInh dç5 

Tiën sT ngành K thut din vó'i: 

Bi. Mic tiêu c/lung (General Program Objective) 

Dào tao  ngui hQc Co ph.m chit ehInh tn, dao  dIre; cO kin thlrc, nàng 1ire nghiên 
elm, k9 nàng ngh nghip ehuyên sâu và phát trin 1mg dimg khoa hQe và cong ngh 
trong linh vire K thut din; eó kM näng hQe tp sut dan; có kM näng sang tao  và trách 
nhim ngh nghip, thIeh nghi vâi môi tnr&ng lam vice; Co thlre phic vii eng dng, 
dáp 1mg yéu eu phát trin kinh t - xà hi, bão dam que phông, an ninh và hi nhp 
quôc té. 

B2. M4lc tiêu ci thea  (Spec?flc Program Objectives) 

Tnthng Dai  he Bach khoa, Dai  hçe Dà Nng dào tao  ngithi hQe t& nghip trInh d 
Tin Si: 

1. Co kin thlre thirc t và 1 thuyt tiên tin, chuyên sâu a vi tn hang du eüa ngành 
K thut diên; 

2. Co näng 1ire nghiên elm dc lip,  sang  tao,  phát trin và truyn dat  tn thIre mâi, 
phát hin nguyen 1, quy 1ut tii nliiên - xA hi; 

3. Co kM näng giãi quyt nhftng vn d m6i v khoa hQc, cong ngh, huang din 
nghiên elm khoa hQe và hot dng ehuyên mOn trong linh vijc K thut dien. 

C. CHUAN MU RA CHU'€NG TRINH Mø TLO (Program Learning Outcomes) 

Ngithi hQe tM nghip tninh d Tin si Trtthng Dai  hQe Bach khoa, Dai  hQe Dã Nng 
ngành K thut dien: 

1. Co kM näng sang tao  tn thlrc mcvi, tiên tin, chuyên sâu d giãi quyt vn d khoa 
h9e phIre tap  trong linh virc K thut dien  dáp 1mg cáe yêu cu v sIre khôe, an 
toàn, môi tnthng và phát tnin kinh t - x hi; 

2. Co k näng lam chIr cáe l thuyt khoa hQe, phucmg pháp, cOng eii phiie vi nghiên 
elm va phát tnin; suy lun, phân tIch eáe vn d khoa hQe và dna ra nhtng hu&ng 
xIr 1 mt each sang tao,  de dáo; tng hçTp và lam giàu tn thlre chuyên mon trong 
linh vrc K'r thut dien; 

3. Co k näng truyn bá, ph bin tn thlre khoa hQe, vi& và cOng b kt qua nghiên 
elm tnên eác tap  ehI khoa hQc trong nuac và quc t; thit 1p mang lithi hçp tác 
quc gia và quc t trong quãn 1, diu hành hoat dng chuyên môn; 

4. CO khã näng ttr djnh huang và dn dat ehuyên mOn, khã nang dna ra các kt lun, 
tu vn khoa hQe mang tinh ehuyen gia trong linh virc K' thut then. 
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Miic tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hQc 

Tam nhIn: Dn näm 2035, 
Tnthng Dai  hQc Bach khoa, 
Dai hçc Dà Nng là ththng 
dai hQc nghiên cüu ducirc 

cong dng qu6c t ghi 
nhn, chU &ng hçp tác 
toàn cu trong giái quy& 
các thách thüc kinh t - xA 
hi trong nuâc và th giéii. 

Sfr mng: Là ca sâ giáo diic 

dai  hQc cung cap nguôn nhãn 

1?c  chit hrcing cao, Co näng 

1?c  dôi mâi, sang tio và khâi 
nghip trong llnh virc k 
thut - cong ngh; thc hién 
NCK}{ và chuyn giao cong 
ngh phiic vii sij phát trin 
bn ving kinh t - xã hôi cüa 
min Trung - Tây Nguyên,i 
trong lithe và quc th. 

- Co phm cht chInh trj, 
dao due; 
- Co kiên thirc, nng lirc 
nghiên eüu, k5 näng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
trin irng dpng khoa 
hQc và cong ngh trong 
lTnh vijc K5 thut din; 
- Co kM näng h9c tp suôt 
däi; 

- Co khã nng sang tao  và 
trách nhim ngh nghiep, 
thich nghi v6i mOi trithng 
lam vic; 
- Co thüe phte viii eng 
dng, dáp i'irng yêu cu 
phát trin kinh t - xà hi, 
bão dam qu6c phông, an 
ninh và hi nhp quc th. 

X X 

(iciNG 
U HOC 

II KHOA 

D. QUAN H GII!A MVC  TIEU CHIflIfNG TRINH DAO T30 V1I TAM NH!N, 
SI MING CUA TRI11NG 
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E. QUAN HI GIIYA MVC  TIEU CV  THE Vfl MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Myc tiêu chung: 
Dào tao ngui hQc 

Miic tiêu cy the: 
Dào tao ngixi hQc 

Co 
phm 
cht 

chmnh 
tij, dao  

düc 

Co kin thüc, 
näng 1irc 

nghiên ciiru, kS 
nang ngh 

nghip chuyên 
sau vã phát 

trin üng ding 
khoa 

h9c và cong 
ngh trong lThh 
virc K5' thut 

din 

Co 
khá 
näng 
hQc 
tp 
su& 
di 

Co khá 
nàng sang 

tao và 

trách 
nhim 
ngh 

ngIiip, 
thich nghi 
vài môi 
tnthng 

lam vic 

Co thüc 
phic vii 

cong dng, 
dáp üng yêu 

cAu phát 
trin kinh th 
- xä hi, bão 

dam quc 
phông, an 

ninh và hi 
nhp qu& t 

MT1. CO kin thüc thirc t 
và 1 thuyt tiên tin, 
chuyên sâu i vi trI hang 
du cüa ngành K thut 
din; 

X X 

MT2. Co näng 1rc nghiên 
ciiru dc lap, sang tao,  phát 
trin và truyn dat  tn thüc 
mri, phát hin nguyen 1, 
quy 1ut tr nhien - x hi; 

X X X X 

MT3. Co khã näng giãi 
quyét nhihig vn d mói v 
khoa hQc, cong ngh, 
hrrâng dn nghién elm 
khoa hQc và hoat dông 
chuyên mon trong lTnh virc 
K thut dien. 

X X X 

4 



F. QUAN HE GffJA CHUAN DAU RA CTDT V(1I MVC  TIEU CTDT 

Mic tiêu ciii th: 

N Dào tao  ngithi bce 

N 

N 
N 
N 

Chun du ra CTDT: N 
Ngix&i hc t& nghip 

MT1. Co 
kin thüc thirc 
t và 1r  thuyt 
tiên tin, 
ehuyên sâu a 

vj tn hang 
du cUa 
ngành K 
thuât din 

MT2. Co näng 
1rc nghiên eüu 
dc lap, sang tao,  
phát trin và 
tniyn dat  tn thIrc 
mâi, phát hien  
nguyen l3, quy 

lust  tir nhiên - xA 
hi 

MT3. Co khã näng 
giái quyt nhttng 
v.n d mOi v khoa 
hoc, cong ngh, 
hrnrng dn nghien 
eüu khoa he Va 
hoat dng ehuyên 
mOn trong linh we 
K thut din 

CDR1. Co kM nàng sang tao 
tn thüe mói, tiên tin, chuyên 
sâu trong lTnh we K thut 
din d giãi quyt vn d khoa 
he phuc tap  dap ung eac yeu 
eâu ye sue khOe, an toàn, môi 
tnr&ng và phát trin kinh th - 
xahi; 

CDR2. Co k5 näng lam ehü 
eae phucing pháp, cong cv 
phve vii nghiên eüu và phát 
trin; suy lun, phân tIch cáe 
vAn d khoa he và dua ra 
nhffiig hithng x11 l mt each 
sang tao,  dc dáo; tng hcp và 
lam giàu tn thüe ehuyên mon 
trong linh we K thut din; 

X X 

C13R3. Co k9 nàng truyAn bá, 
ph bin tn thüe khoa hoc, viêt 
và cong b kt qua nghiên cüu 
trên eác tap clii khoa hoc trong 

A nuo'c va quoc te; thiet lap mang 
hthi hqp tác quc gia và que 
M trong quail l, diu hành 
hoat dng chuyên môn; 

X X 

CDR4. Co kM näng tx drnh 
hrn9ng và dn dat ehuyên môn, 
khã nthig dua ra các kt lun, 
tir van khoa hc mang trnh 
chuyên gia tnong linh we K 
thut din. 
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G. Dôi sánh Chuân dflu ra CTDT vó'i Khung trInh ci quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt djnh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CDR CTDT trInh do Tiên Si 

Kin thirc K nng Mtrc tir chü và trách nhim 
KT 

1 
KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

CDR1. Co khá nãng sang tao  tn thirc mâi, tiên tin, 
chuyên sâu trong linh wc K thut din dé giái 
quyt vn dê khoa hQc phc tap dáp irng các yêu 
câu ye sirc khôe, an toàn, môi tnring và phát triên 
kinh té - xä hôi; 

X X X X 

CDR2. Co k5 nãng lam chü các phirong pháp, cong 
cii phuc vu nghiên cüu và phát triên; suy lu.n, phân 
tich các van dé khoa hoc  và dua ra nh&ng huâng xü 
1' môt cách sang tao, dôc dáo; tong hcrp và lam giàu 
tn thüc chuyén mon trong linh vuc K thuât din; 

X X X X X 

CDR3. CO k näng truyn bá, ph bin tn thtirc 
khoa hoc, viêt và cong bô két qua nghiên cilru trén 
các tap  chI khoa hc trong nuc và quôc té; thiêt 
lap mang !uâi hcrp tác quôc gia và quôc té trong 
quãn l, diêu hành hoat dông chuyên mOn; 

X X X 

CDR4. Co khã nàng ti,.r dinh huâng va dn dt 
chuyên môn, khâ näng dua ra các két lun, tu van 
khoa hoc mang tInh chuyên gia trong linh vçrc K 
thut din. 

Kin thüc K nàng Mác tir chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tién tin, chuyên sâu a vi KN1. K nAng lam chñ các 1' thuyt khoa hoc, phuong TCTN1. Nghién ci'ru, sang tao  tn thirc m&i 
tn hang dâu cüa rnt lTnh vrc khoa hc pháp, cong ci phic vi,i nghién ciiru và phát trién TCTN2. Dim ra các ' ti.râng, kién thurc mâi trong 
KT2. Kiên thi.'rc cot lOi, nén tang thuc linh KN2. K nàng tOng hçp, lam giàu và bô sung tn thüc nhing hoàn cãnh phüc tap  và khác nhau 
vuc cüa chuyên ngành dào tao chuyén mon TCTN3. ThIch üng, tir dnh hirOng và dan dat 
KT3. Kién thüc ye to chüc nghién ci'ru khoa KN3. K näng suy luân, phân tIch các van dé khoa hc nhtrng ngu1i khác 
hc và phát trién cOng ngh rnâi và dim ra nh&ng huOng xir 1 môt cách sang tao, dôc dáo TCTN4. Phán quyêt, ra quyét djnh mang tInh 
KT4. Kiên thüc ye quãn trj to chiirc KN4. K nang quãn 1', diêu hành chuyén mOn trong chuyên gia 

nghiên ciru và phát tnien TCTN5. Quãn l nghien ciru và có trâch nhiém 
KN5. Tham gia thão luân trong nirOc va quOc té thuôc cao trong viêc hc tap dê phát tnién tn thüc 
ngành hoAc linh vtrc nghién c1u và phô biOn cac ket qua chuyên nghip, kinh nghiém và sang tao  ra ' 
nghién ciru tiRing mOi và qua trinh mâi 
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DJ HOC DA NANG cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIJNG  DI HQC BACH KHOA Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHU€%NG TRNH DAO TO TIEN SI 
(Ban hành kern theo Quylt d.inh s6 ]596/QD-DHBK ngày 11/6/202]) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chuang trInh dào tao 
(tiêng Vit): 

K5 thu.t Diu khin và ti,r dng hóa 

2. Ten chucmg trinh dào tao 
(ting Anh): 

Control Engineering and Automation 

3. Trinh d dào tao: Tin sT 

4. Mãngànhdàotao: 9520216 

5. Di tucmg tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bang tM nghip dai  hQc loai giôi trâ len hoc 
có b.ng thac si; 

2. Dap üng các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Than gian dào tao: - 03 (ba) näm, d6i v&i NCS có bang thac sT 

- 04 (b6n) näm, d6i vâi NCS có bang dai  hQc. 

7. HInh thüc dào tao: ChInh quy 

8. s6 tin chi yeu cu: - Ti thiu 90 tIn clii di v&i NCS có b&ng thac sT 

- Ti thiu 120 tIn chi di vâi NCS có bang dai  h9c 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng lun an duçic dánh giá bang phiu kIn "Dat" 
hay "Không dat". 

10. Van bang t& nghip: Tin si 

11. Vj trI vic lam: Tin sT ngành K thut diu khin và Tr dng hóa 
tot nghip tai Tnxing Dai hQc Bach khoa, Dai  hQc 
DàNng cóthêlàmvictai cácvjtrI: 
- Giâng day  và nghiên ciru các Vin, Trithng dai 
hçc trong nuâc và quôc te; 

- Quãn l, nghiên cüu phát trin (R&D) tai các c 
quan, doanh nghip trong linh virc K thut diu 
khiên và Tu dng hóa; 

- Khâi nghip Trung tam, Vien  nghiên cüu, Phông 
thi nghim chuyên ngành K thut diêu khiên và Tir 
dng hóa; 

- Chuyên gia trong lirih virc K thuât diu khin và 
Tir dng hóa. 

12. KM nng hçc t.p nâng cao 
trInh d sau tot nghiêp: 

- Tip tiic nghiên cfru nhfrng hmrng mâi, chuyên 
sâu trong linh virc K thu.t diêu khin và Tir dng 
hóa; 

- Nghiên thu sau tin si trong nithc và quc t. 
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B. MVC  TIEU CHUJNG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

Trtràng Dgi hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Nãng dào tqo ngtrài hQc t61 nghiçp trinh d5 
Tiln sT ngành K thut diu khin vâ Tij dng hóa vói: 

Bi. Myc tiêu cizung (General Program Objective) 

Dào tao  ngi.thi hQc có phm cMt chinh tn, dao  due; có kin thüc, nng hje nghiên 
cüu, k näng ngh nghip chuyên sau và phát tnin üng diving khoa hQc vâ cong ngh 
txng x1r11g v6i tnInh d tin si trong linh viic K5 thuât diu khin và Tu dng boa; có khá 
näng hçc tp su6t d&i; có khã näng sang tao  và trách nhim ngh nghip, thIch nghi v&i 
moi trithng lam viec;  có thlrc phic viii cong  dng, dáp üng yêu cu phát tnin kinh t - 
xA hi, báo dam qu6c phông, an ninh và hi nhp quc t. 

B2. Myc tiêu cy till ('Specflc Program Objectives) 

Ngtthi hçc t& nghip trInh d3 Tiln stngànhz K9 thuçIt dilu khie2n và Tr d3ng hóa: 

1. Co kin thlrc thuc M và 1 thuyt tién tin, chuyên sâu a vi tn hang du trong linh 
vijc K thut diu khin và Tu dng hóa; 

2. Co näng lc nghiên elm dc lip,  sang  tao,  phát tnin và truyn dat  tn thüc mth, 
phát hin nguyen quy lut tir nliiên - xa hi; 

3. Co khá näng giãi quyt nhftng vn d mói v khoa hQc, cong ngh, humg dn 
nghiên elm khoa hQc và hoat dng chuyên mon trong linh vrc K thuât diu khin 
và Tu dng hóa. 

C. CHUAN DAU RA CHIXcING TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngzthi hQc tt nghiçp trinh dç5 Tiln sT Tru'àng Dcxi hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Náng 

ngành K9 thut dku khkn và Ty' dc5ng hóa. 

1. Co khá näng sang tao  tni thüc mâi, tiên tin, chuyên sâu trong linh vijc K thut 
diu khin và Tii dng boa d giái quyt vn d khoa hQc phlre tap  dáp 1mg các 
yêu cu khác nhau v sIre khöe, an toàn, mOi trung và các yêu cu phát trin kinh 
t -xhôi; 

2. Co k näng lam chIr các phucng pháp, cong cit phirc vi nghiên elm và phát trin; 
Co khá näng suy lun, phãn tIch, phàn bin cáe v.n d khoa hçc và dua ra nhftng 
huang xlr l mt each sang tao,  de dáo; Co khâ nng tng hcp, lam giâu vã b 
sung tn thIrc chuyên môn; 

3. Co k näng truyn bá, ph bin tni thlre khoa hQc, thit 1p mang hrai hcTp tác quôc 
gia và quc t trong quãn l, diu hânh hoat dng chuyên môn; 

4. Co khã näng tir dh huàng và dn dttt chuyén môn, khà nang dua na eác kt lun, 
tu vn khoa hQe mang tmnh chuyên gia. 
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D. QUAN HI GItJA MVC  TIEU CHU'N TRINH DAO TAO VI TAM NH!N, 
S11' MING CUA TRIX1NG 

Myc tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hQc: 

Tam nhIn: Dn näm 2035, 
Tnthng Di hçc Bach khoa, 
Dai hçc Dà Nng là tnr&ng 
dai h9c nghién cfru duçrc 

cong dng quc th ghi 
nhn, chü dng hçp tác 
toàn cu trong giái quyt 
các thách thIrc kinh t - xä 
hi trong nirâc và th giâi. 

Sfr mng: Là c sà giáo diic 
dai hQc cung cap nguôn nhãn 
lire chat hicing cao, có näng 
1irc dôi móri, sang tao  và khi 
nghip trong liinh virc kS 
thut - cong ngh; thirc hiij 
NCKH và chuyn giao con- 
ngh phvc vi sir phát trin 
bn vüng kirih t - xA hi CÜA 
min Trung - Tây Nguyên'. 
trong nrnc va qu6c t. 

- Co phm chat chInh tn, 
dao due; x 

- Co kin thüc, näng luc 
nghiên ciru, k näng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
tnin iimg dimg khoa 
hQc và cong ngh tucmg 
xirng vâi trInh do tin sT 
trong linh virc K thut 
diu khin và Ttr dng hóa; 

X X 

- Co khá näng hQc tap suôt 
dè'i; 
- Co khâ nng sang tao  và 
trách nhim ngh nghip, 
thIch nghi vâi moi trithng 
lam vic; 
- Co thüc phiic viii cong 
dng, dáp üng yêu cu 
phát tnin kinh t - xà hi, 
bão dam quc phông, an 
ninh và hi nhâp qu& t. 

X X 

RUÔNG \\ 
HOC  

CHKIIOA 
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E. QUAN HE GIU'A MVC  TIEU C1J THE VI MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Mic tiêu chung: 

Dao tao  ngithi hQc 

Muc tiêu cu the: 

Dào tao  ngirii hQe 

Co 
phm 
cht 

chmnh 
trj, 

dao 
due 

Co kin thüc, 
nng 1rc nghien 

elm, k nãng 
ngh nghiép 

chuyên sâu và 
phát trin 1mg 

dmg khoa 
hQe va cong 
ngh tuang 

xlmng vth trInh 
do tin sT trong 

linh vire K 
thut diu khin 
và Tr dng hóa 

Co 
khã 
näng 
hQe 
tp 
su& 
di 

Co khá 
näng sang 

tao va 
trách 
nhim 
ngh 

nghip, 
thich nghi 
vâi môi 
trtthng 

lam vice  

Co thüc 
phic vii 

eng dng, 
dáp üng 
yeu cu 

phát trin 
kinh t - xA 

hi, Mo 
dam quc 
phông, an 

ninh và hi 
nhp que 

t 

MT1. Co kin thüc thirc 
t và l thuyt tiên tin, 
ehuyên sâu a vi trI hang 
du trong linh vire K 
thut diu khin và Tir 
dng hóa; 

MT2. Co nang itre 
nghiên elm dc lap, sang 
tao, phát trin và truyn 

dat tn thire mm, phat 
hien nguyen 1', quy 1ut 
ttr nhiên — xã hi; 

x x x x 

MT3. Co khã näng giãi 
quyt nhitng vn d m6i 
v khoa hQe, cong ngh, 
huang dn nghién elm 
khoa hQc và hoat dng 
chuyên mon trong lThh 
we K thut diu khin 
và Tn dng hóa. 
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F. QUAN HI GIU'A CHUAN DAU RA CTDT V(II MVC  TIEU CTDT 

Myc tiêu ciii th: 
Dào tao  ngithi hçc 

Chun du ra CTDT: \ 
Ngu&i hQc tt nghip '\dng 

MT1. Co kin 
thlrc th%rc t vâ 
1 thuyt tiên 
tin, chuyên 
sau a vj tn 
hang du trong 
linh virc K 
thut diu 
khin và Tir 

boa; 

MT2. Co näng 
1rc nghiên elm 
dc lap, sang 

tao,  phát trin 
và truyn dat  
tn thüc mâi, 
phát hin 
nguyen 1, quy 
1ut tti nhiên - 
xà hi; 

MT3. Co khã näng 
giãi quyt nhftng 
vn d mâi v khoa 
h9c, cong ngh, 
hrnrng dn nghiên 
elm khoa hQc Va 

boat dng chuyên 
mon trong 1Tn1i vijc 
K thut diu khin 
và Tii hóa. 

CDR1. Co khã nang sang tao 
tn thüe mai, tiên tin, chuyên 
sâu trong linh virc K thut 
diu khin và Tir dng boa d 
giãi quyt vn d khoa hQc 
phüc tap  dáp üng các yeu cu 
khác nhau v sIre khOe, an 
toàn, môi trithng và các yêu 
cu phát trin kinh t - xã hi; 

X X 

\\ 

1*)) 

X 

CDR2. Co kS näng lam chIr 
các phircmg pháp, cong cii 
phiic vti nghiên elm và phát 
trin; Co khã näng suy 1un, 
phân tIch, phân bin các vn 
de khoa hQe va thra ra nhung 
hithng xlr 1 mt each sang 
tao, dc dáo; Co kM näng 
tng hçp, lam giàu và b sung 
tn thIre chuyên môn; 

CDR3. Co k nang truyn bá, 
ph bin tn thlrc khoa hQc, 
tbit 1p mang hrâi hyp tác 
quôc gia và quôc té trong 
quãn l, diu hành boat dng 
cbuyén môn; 

x x 

CDR4. Co kM näng tu drnh 
huOng và dn dt ehuyën 
môn, kM näng dua ra các kt 
lun, tu vn khoa hQc mang 
tinh ehuyên gia. 

X X 
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G. Di sánh Chun du ra CTDT vó'i Khung trInh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt dlnh  1982) trinh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 Kin thüc K5 ning Mfrc tir chã vã trách nhiêm 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
41 

KN KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

7iiN TCTN 
5 

COR1. Co khã näng sang tao  tn thüc mâi, tiên 
tin, chuyén sâu trong linh vuc K thuât diu 
khiên và Tu dông hóa d giái quyt vn d khoa 
hc phüc tap  dáp irng các yêu câu khác nhau v 
süc khOe, an toàn, môi tnrng và các yêu cu 
phát trin kinh t - x hôi; 

X X X X 

CDR2. Co k näng lam chü các phl.rGng pháp, 
cong cu phuc vi nghiên ciru và phát triOn; CO 
khá nàng suy luân, phän tIch, phán bin các vn 
d khoa hoc  và dua ra nh&ng hithng th 1' môt 
cách sang tao, dôc dáo; Co khâ näng tng hap, 
lam giàu va bô sung tn thüc chuyên môn; 

x x x x x 

CIDR3. Co k5 näng tmyn bá, ph bin tn thüc 
khoa hoc, thiêt lap mang krOi hcp tác quc gia 
và quc t trong quãn l', diu hành hoat dông 
chuyên môn; 

x x x 

CDR4. Co khá näng tir djnh huâng và dn d&t 
chuyên môn, khá näng dua ra các kt luan,  tu 
vn khoa hoc mang tInh chuyên gia. 

X X X X X 

Kin thfrc K5 näng Mtic ty' chü Va trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyên sâu & vj KN1. K náng lam chO các l' thuyt khoa hoc, phung TCTN1. Nghién thu, sang tao  tn thüc mâi 
tn hang dâu cüa môt  lTnh vjc khoa hoc pháp, cong c,i ph,ic v,i nghiên cüu và phát tnién TCTN2. Dim ra các ' tlx&ng, kin thirc m&i 
KT2. Kién thüc cot lOi, nén tang thuc linh KN2. K nàng tong hçp, lam giàu và bô sung tn thirc trong nhng hoàn cánh phüc tap  và khác nhau 
vi,rc cüa chuyén ngành dào tao chuyén mon TCTN3. Thich ing, t dnh huOng và dn d&t 
KT3. Kiên thirc ye tO chtc nghiên thu khoa KN3. K näng suy lun, phân tIch các van dé khoa hoc nhng ngu&i khác 
hoc vã phát tniên cong ngh rn&i và dua ra nhng huâng xü 1' môt cãch sang tao, dôc dáo TCTN4. Phán quy&, ra quyt djnh mang tInh 
KT4. Kiên thüc ye quãn tn to chüc KN4. K näng quãn 1, diêu hành chuyên mon trong chuyén gia 

nghién c&u và phát tniên TCTN5. Quân l nghiên cüu và cO trách nhiêm 
KN5. Tham gia tháo luan trong nuOc và quOc te thuôc cao trong vic hoc  tap dO phát tnin tn thüc 
ngành hoäc lrnh vuc nghiOn c&u và phô biOn các kêt qua chuyên nghiêp, kinh nghiêm và sang tao  na ' 
nghiOn c&u tu&ng m&i và qua tninh mOi 
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Dd HOC DA NANG CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DI HQC BACH KHOA Dc 1p - Tir do - Hinh  phác  

M1JC TIEU, CHUAN DAU RA CHUtNG TRINH DAO TAO TIEN SI 
(Ban hành kern theo Quylt dinh  s ]596/QD-DHBK ngày 11/6/202],) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chirmg trInh dao tao 
(tiêng Vit): 

K' thut Din tir 

2. Ten chucing trInh dào tao 
(tiêng Anh): 

Electronic Engineering 

3. Trmnh d dào tao: Tin si 

4. Mãnganhdàotao: 9520203 

5. Di tuclng tuyn sinh: Diu kiên dir tuyn: 

1. Co bang tM nghip dai  hc loai giôi tri len hotc 
có bang thac Si; 

2. Dáp urng các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Th&i gian dào tao: - 03 (ba) nam, d6i vi NCS có bang thac si 

- 04 (ban) nàm, d6i vâi NCS có bng dai  hQc. 

7. Hinh thIrc dào tao: ChInh quy 

8. S tin chi yêu cu: - Ti thiu 90 tin chi di vâi NCS có bang thac si 
- T6i thiu 120 tin chi di vâi NCS Co bang dai  h9c 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng luãn an thxcic dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hay "Không dat". 

10. Van bang t& nghiep: Tin si 

11. Vj tn viec  lam: Tin si ngànhlchuyên ngành K thut Din tCr t& 
nghip tai Tru?mg Dai h9c Bach khoa, DHDN có 
the lam viec tai các vj lii: 

- Giãng viên tai  các tnthng Dai hoc, Cao dang; 

- Nghiên cüu viên tai  các ca sà nghiên cfru; 

- Chuyên gia trong linh virc Din tCr - Vin thông — 
May tthh 

- Nhà quãn l cho các t chüc giáo dic v linh virc 
Dién tCr - Viên thông — May tinh, dc bit là K 
thut Din Ti:r. 

12. Khã näng hQc tp nâng cao 
tnInh d sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên cüu nhftng huthig mâi, chuyên 
sâu trong linh virc K thut Dién tir. 
- Nghien ciru sau tin si trong nithc và quc té. 
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B. MVC  TIEU CHIJONG TRINH JJAO TAO (Program Education Objective) 

Tru'àng Dqi hQc Bach khoa, Dcii hQc Dà Nang dào tçio ngithi hQc t6t nghip trinh d5 

Tiê'n st ngành K9 thuç2t Din ti' vó'i: 

Bi. M,c tiêu cizung (General Program Objective) 

Dào t?o  ngixi hQc có phm cht chinh trj, dao  due; có kin tithe, näng 1ire nghién 
ciru, k nãng ngh nghip chuyên sâu và phát trin frng diing khoa hQc va cong ngh 
tiwng xüng vâi trinh do dào tao;  có khã näng hQc tp su& dôi; có kM näng sang tao  và 
trách nhiêm ngh nghiêp, thich nghi vâi môi trithng lam vic; có thüc phijc vii cong 
dng, dáp frng yêu cu phát trin kinh t - xA hi, bão dam quc phông, an ninh và hi 
nhp qu& t. 

B2. Mic tiêu cy the2  (Spec?fic Program Objectives) 

1. Co kin thiirc thijc t và l thuyt tiên tin, chuyên sâu a vj tn hang du trong 
chuyên ngành K thut Din tcr; 

2. Co näng lirc nghien cfru dc lap, sang tao,  phát trin và truyn dat  tn thüc mth, 
phát hin nguyen l, quy lut ttj nhiên - xã hi trong linh virc K' thut Din ta; 

3. Co khã näng giái quyt nhftng v.n d mâi v khoa hQc, cOng ngh, huâng dn 
nghiên cfru khoa hQc và hoat dng ehuyên mOn. 

C. CHUAN MU RA CHJJ'NG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngithi hQc kt nghip trinh dç5 Tie1n st Tru'&ng Dgi hQc Bach khoa, Dcii hQc Dà Näng 

ngành K9 thuçit Din Iii': 

1. Co kM näng sang tao  tn thIrc mai, tiên tin, chuyên sâu d giái quy& vn d khoa 
hçc phüc tap  trong trong linh virc K thut Din tCr và lien ngãnh dáp irng các tiêu 
chun v sue khOe, an toàn, mOi tnthng vã các yêu cAu phát trin kinh t - xã hi; 

2. Co k nang lam chñ các phrnmg pháp, cong ci phtc viii nghiên cüu và phát trién; 
suy lun, phãn tIch các vn d khoa hQc và dua ra nhftng hu&ng xu l mt each 
sang tao,  de dáo; tng hçp và lam giàu tn tithe chuyên môn; 

3. Co k nang truyn b, ph bin tn thüc khoa hçc, thit 1p mang  hthi hçTp tác quôc 
gia và quc t trong quãn 1, diu hãnh hoat dng chuyên mOn; 

4. Co khâ nang tir djIih hithng va dn dAt chuyên môn, khã näng dua ra các kt 1un, 
tu vAn khoa hQc mang tInh chuyên gia. 
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D. QUAN H GIU'A MVC  TIEU CHI1NG TRINH DAO TAO VI TAM NHIN, 
SI MiNG CUA TRIIONG 

Miic tiêu chung: 
Dào tao  ngui hQc 

Tm nhIn: Dn nàm 2035, 
Trtthng Di hçc Bach khoa, 
Dai hQc Dà Nng là tnthng 
dai hQc nghiên cüu duvc 

cong d6ng quc th ghi 
nhn, chü dng hçip tác 
toàn cAu trong giãi quy& 
các thách thüc kinh th - xà 
hi trong nuâc và th gi1i. 

Sfr mtng: Là c si giáo dc 

dai  hQc cung cap nguôn nhân 
lic chtt hicmg cao, có nàng 
lire di mâi, sang tio và khâi 
nghip trong linh vtrc k 
thut - cong ngh; th?c hin 
NCKH và chuyn giao cong 
nghé phiic vii six phát trin 
bn vImg kinh t - xã hi cüa 
min Trung - Tây Nguyen, 
trong nurc Va quôc tê. 

- Co phm cht chInh tr4, 
dao due; 
- Co kin thüc, näng lrc 
nghiên cüu, k5 näng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
trin üng dting  khoa hQc Va 

cOng ngh tirmig x1rng v6i 
trInh d dào tao; 
- Co khã näng hQc ttp suôt 
d&i; X 

- Co khã näng sang tao  và 
trách nliiem ngh nghip, 
thich nghi v6i môi trithng 
lam vic; 
- Co thüc phic viii cong 
dng, dáp üng yeu cu 
phát trin kinh t - xâ hi, 
bão dam qu6c phông, an 
nirih và hi nhp qu& t. 

X X 

TRIJCNG 
3A1 HOC 

LCH KHOA 
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E. QUAN HE Gff1A MUC  TIEU CV  THE V1I MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Mic tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hQc 

Miic tiêu ciii the: 
Dào tao  ngithi hQc 

có 
phni 
cht 

chinh 
trj, 

dao 
düc 

có kién thüc, 
näng lirc 

nghiên ci'ru, kS 
näng ngh 

nghip chuyên 
sâu và phát 

trin üng dwig  
khoa hQc vâ 
cong ngh 

twmg xüng v6i 
trinh d dào 

tao 

có 
khá 
näng 
hoc 
tp 
suôt 
di 

có khá 
näng sang 

tao  và  
trách 
nhim 
nghé 

nghip, 
thIch nghi 
vâi môi 
trtr&ng 

lam vic 

có thiirc 
phtic vii 

cong  dng, 
dáp üng yêu 

cu phát 
trin kinh t 
- xã hi, báo 

dam qu6c 
pliông, an 

ninh và hôi 
nhp quc t 

MT1. Co kin thüc thirc t 
và 1 thuyt tiên tin, 
chuyên sâu a vj trI hang 
du trong chuyên ngành 
K thut Din tCr 

X X 

MT2. Co näng lc nghiên 
cüu doe lap, sang tao,  phát 
trin và truyn dat  tn thüc 
mâi, phát hin nguyen l, 
quy 1u.t ttj nhiên - xa hi 
trong linh virc K thut 
Diéntü 

X X X X 

MT3. Co khã näng giái 
quyt nhftng v.n d mâi v 
khoa hçc, cong ngh, 
hmng dn nghiên cüu 
khoa hoc và hoat dng 
chuyén mOn 
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F. QUAN HE GIA CHUAN DAU RA CTDT v(i MVC  TIEU CTDT 

'N Mc tiêu ciii th: 'N Dao tao  ngithi hQc 

'N 

N 
Chuân du ra CTDT'N 
Nguai hQc t& nghip '\ 

MT1. Co kin 
thüc thirc t và 
1 thuy& tiên 
tin, chuyën 
sâu a vi trI 

hang du cüa 
chuyên ngành 

dào tao 

MT2. Co nang lirc 
nghiên elm dc 1p, 
sang tao,  phát tiin 

và truyn dat  tn 
thlrc mai, phát hin 
nguyen 1, quy luât 

ti.j nliiên - xã hi 

MT3. Co khã 
näng giái quyêt 

nhüng vn d mâi 
v khoa hQc, cong 
ngh, hithng dn 
nghiên elm khoa 
hQc và hoat dng 

chuyên mOn 

CDR1. Co khá näng sang 
tao lii thüc mâi, tiên tiên, 
chuyên sâu dê giái quyêt 
van dé khoa hQc phüc tap 
trong trong lTnh we K 
thut Din tIr và lien ngành 
dáp 1mg các tiêu chuãn ye 
sue khOe, an toàn, môi 
tnthng và các yêu câu phát 
triênkinhtê-xãhôi 

x x 
1* 

CDR2. Co k nng lam chü 
các phi.rcmg pháp, cong cii 
phiic vi nghiên elm và phát 
triên; suy 1un, phãn tIch các 
van dê khoa hQc và dua ra 
nhitng hi.ró'ng xlr l mt 
cách sang tao,  dc dáo; tong 
hcip và lam giàu tn thüc 
chuyên mon 

X X 

CDR3. Co k näng truyn 
ha, phô biên tn thlre khoa 
hoc, thiêt lap mang  hthi hcip 
tác quOc gia và quôc tê 
trong quân 1, diu hành 
hoat dng chuyên mon 

x x 

CDR4. Co kM nàng tii diIIh 
hithng và dan dat chuyên 
rnôn, khã nng clixa ra các 
kêt lun, tu van khoa hQc 
mang tInh chuyên gia 

X X 
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G. 1361 sánh Chun du ra CTDT vol Khung trInh d qu6c gia (TDQG) Vit Nam (Quyêt dinh 1982) trinh d tiên si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CDR trInh do Tiên Si 

Kiên thOc K5 nàng Mfrc tiy chü và trách_nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TC & 
TN 1 

TC & 
TN 2 

TC & 
TN 3 

TC & 
TN 4 

TC & 
TN 5 

COR1. Co khá näng sang tao  tn thirc mâi, tiên 
tién, chuyên sâu dé giãi quyêt van dé khoa hQc 
phüc tap  trong trong lrnh virc K9 thuât Diên ti:r 
và lien ngành dáp üng các tiêu chuân ye sirc 
khOe, an toàn, môi tmng và các yêu câu phát 
triên kinh té - xa hôi 

x x x x 

CDR2. Co k näng lam chü các phucing pháp, 
cong cu phuc vi nghiên thu và phát triên; suy 
1u.n, phân tIch các van dé khoa hoc và dua ra 
nhing huOng xfr 1 môt cách sang tao,  dc dáo; 
tong hqp và lam giàu tn thüc chuyên mon 

X X X X X 

CDR3. CO k5 näng tmyn bá, phô biên tn thirc 
khoa hQc, thiêt lap mang luâi hcip tác quOc gia 
và quôc te trong quãn 1, diêu hành hoat dông 
chuyên mon 
CDR4. Co khá näng tu djnh huOng va dn dt 
chuyên môn, khâ nàng thra ra các két 1un, tu 
van khoa hoc mang tInh chuyên gia 

X X X X X 

Kin thfrc K5 ning Mfrc ttr chü và trách nhim 

KT1. Kin thirc tiên tin, chuyên sâu a vj KN1. K nãng lam chO các l thuyt khoa hoc, phuong TC&TN1. Nghiên thu, sang tao  tn thüc mOi 
trI hang dâu cüa mt lTnh vijc khoa hQc pháp, cong ci phuc vii nghiên thu và phát tHen TC&TN2. Dua ra các ' tuOng, kiên thüc mâi 
KT2. Kiên thüc cot lOi, nén tang thuc lTnh KN2. K näng tOng hqp, lam giàu và bô sung tH thirc trong nMng hoàn cánh phic tap  và khác nhau 
vijc cüa chuyên ngành dào tao chuyên mon TC&TN3. ThIch üng, tir djnh huOng và dn 
KT3. Kiên thtrc ye tO chi'rc nghiên thu khoa KN3. K nãng suy luan,  phân tIch các van dé khoa hoc dat nhng nguai khác 
hoc và phát triên cOng ngh mài và dua ra nhüng huOng xü l mt cách sang tao,  dc dáo TC&TN4. Phán quyt, ra quyt dnh mang 
KT4. Kiên thüc ye quãn tn tO chüc KN4. K näng quán l, diêu hanh chuyên mon trong tInh chuyên gia 

nghién thu và phát trién TC&TN5. Quãn l nghiên cru và cO trách 
KN5. Tham gia thâo luân trong nuc9c va qu6c te thuôc nhim cao trong vic hoc tap de phát tniên tH 
ngành hoc lTnh vçrc nghiên thu và phô biên các ket qua thrc chuyên nghip, kinh nghim và sang tao 
nghiên thu ra ' tuâng mai và qua trInh mai 
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DAI HOC DA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIJ'NG DiI HQC BACH KHOA Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

MUC TIEU, CHUAN MU RA CHUNG TRiNH DAO TAO TIEN SI 
(Ban hành kern theo QuyEt d.inh s 1596/QD-DHBK ngày 11/6/2021,) 

A. THÔNG TH4 TONG QUAT 

1. Ten chrnmg trhth dâo tao 
(tiêng Vit): 

K thut Vin thông 

2. Ten cIurng trInh dào tao 
(tiêng Anh): 

Telecommunications engineering 

3. TrInh d dào tao: Tin si 

4. Mãngànhdàotao: 9520208 

5. Di tticlng tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bang t6t nghip dai hQc l°a  giöi tr len ho.c 
có bang thac si; 
2. Dáp üng các diu kin theo quy dnh hin hành. 

6. Th&i gian dào tao: - 03 (ha) näm, di v6i NCS có bang thac si 

- 04 (bn) näm, di vâi NCS có bang dai  hQc. 

7. Hinh thtc dào tao: Chfnh quy 

8. s6 tIn chi yeu cu: - Ti thiu 90 tin chi di vâi NCS có bang thac si 
- Ti thiu 120 tIn chi d6i vâi NCS có bang dai  hçc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lê dn 0,5. 

Riêng lun an di.rçxc dánh giá btng phiu kin "Dat" 
hay "Không dat". 

10.Vän b&ng t& nghiep: Tin si 

11. Vi tn vic lam: Tin si chuyên ngãnh K thut Vin thông tM 
nghip tai  Tnthng  Dai  h9c Bach khoa, Dai  hQc Dà 
Nang có the lam vic tai  các vj tn: 

- Giâng day  và nghiên cüu a các Vin, Tnthng dai 
hQc trong nithc và quôc té; 

- Quán 1, nghiên ciru phát trin (R&D) tai  các c 
quan, doanh nghip trong linh c Viên thông; 

- Khâi nghip Trung tam, Vin nghiên cüu, Phông 
thI nghim chuyên ngàrth K thut Viên thông; 
- Chuyên gia trong linh c Vin thông. 

12. Khá näng hc ttp nãng cao 
tnInh d sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên cüu nhttng huthig mth, chuyên 
sâu trong liinh vijc kS  thutt Viên thông; 
- Nghiên cfru sau tin si trong rnrâc và qu6c t. 
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B. MUC TIEU CHUNG TRINH DAO T30 (Program Education Objective) 

Tru'àng Dai hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Nãng dào tgo ngu'ài hQc tct nghip trinh do 

Tien sT ngành K9 thugt Viên thông vól: 

Bi. Mic tiêu c/lung (General Program Objective) 

Dao tao  nguari hQc Co phm chit chmnh trj, dao  due; eO kin thüe, näng 1c nghiên 
elm, k näng ngh nghip ehuyên sâu và phát trin frng dtmg  khoa hQc và cong ngh 
ttrmig xüng vth trInh d dào tao;  có khá ntng hQe tap  snot di; Co kM näng sang tao  và 
trách n1iim ngh nghip, thIeh nghi vâi môi trithng lam vic; Co ' thüe phic vii cong 
dng, dáp 1mg yêu cAu phát trin kinh t - xâ hi, bão dam quc phOng, an ninh và hi 
rihp quc t. 

B2. Mic tiêu ci the (Spec?fic Program Objectives) 

1. Co kin thüc thijc t và 1 thuyt tiên tin, ehuyên sâu O vi trI hang du trong 
chuyên ngãnh Kr thuat Vin thông; 

2. Co näng 1irc nghiên cüu dc lap,  sang  tao,  phát trin và truyn dat  tn thüc mâi, 
phát hin nguyen quy luat  tir nhiên - xã hi; 

3. Co khã näng giai quyt nhlmg vn d m6i v khoa hQc, cOng ngh, hithng dn 
nghiên elm khoa hçc và hoat dng chuyên mon. 

C. CHUAN DAU RA CHI1€NG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngzthi hQc t& nghip trInh d5 TiEn si Tru'àng Dcii hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Náng 

ngành K9 thut Viên thông: 

1. Co khá nang sang tao  tn thüe mdi, tiên tin, ehuyên sâu d giái quyt vn d khoa 
hQc phlrc tap  trong lTnh vixc k thuat  Vin thông, dáp 1mg các tiêu ehu.n và các 
yêu cu khác nhau v sIre khôe, an toàn, môi tru&ng, kinh t - xã hi; 

2. Co k näng lam chIr eác l thuyt khoa hQc, phurng pháp, thit bj, phn mm mO 
phOng phic vi nghiên elm và phát trin chuyên ngành k thuat  Vin thông; suy 
luan, phân tIch các v.n d khoa h9c và dna ra nhftng hu6ng xlr l mt each sang 
tao, dc dáo; tng hap, lam giàu và b sung tn thIre chuyên môn, dIr näng lirc d 
vit các báo cáo, bài báo chuyên ngành và cong b khoa hQc; 

3. Co k näng v ngoai ng, cap nhat các kin thIre, phung pháp nghiên elm mth, 
truyn bá, ph bin tn thlrc v k thuat  Vin thông tai  cáe din dan, hi tháo, Hi 
nghj, nh&m thi& 1p mang luài hçp tác quc gia và quc t trong quãn l, diu 
hanh hoat dng chuyén mOn; 

4. CO khá näng tr dinh  hu&ng và dn dt chuyên môn, khá nang dna ra các kt lun, 
khuyn cáo khoa hçc mang tinh chuyên gia nhm giái quyt, tháo g các vn d 
kM khàn trong linh vi,rc k5 thuat  Vin thông. 
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D. QUAN HE GIUA M1JC TIEU CHIJNG TR!NH DAO TiO VI TAM NH1N, 

si5 MING CUA TRIYNG 

j 

Miic tiêu chung: 
Dào tao  ngu&i hQc Co 

Tam nhIn: Dn näm 2035, 

Tnthng Dai  hQc Bach khoa, 
Dai hQc Da Nng là tnr&ng 
dai hçc nghiên elm duçrc 

cong dng quc t ghi 
nhn, chü dng hcp tác 
toàn cu trong giái quy& 
các thách thüc kirih t - x 
hi trong nithc và th giâi. 

Sfr mLng: Là c sâ giáo dc 

dai  hc cung cap nguôn nhãn 
li,rc cht hrcYng cao, Co nng 
he di mâi, sang tao  và khi 
nghip trong linh vi,rc k 
thut - cong ngh; thirc hin 
NCKH và chuyn giao cong 
nghê phiic vii sij phát tri 
bn ving kinh t - xâ hi cl 
min Trung - Tây Nguyen, 
trong lithe và quôc té. 

- Phm chit ehInh tn, do 
dIre; 

X 

- Kin thiire, näng liic 
nghiên clru, k5 näng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
trin 1mg dmg khoa hQc Va 
cong ngh tucmg xIrng vi 
trInh d dào tao 

x x 

- KM näng hQc tp suôt 
d&i 

- KM nãng sang tao  và 
tráeh nhim ngh nghip, 
thIch nghi vâi môi tnr611g 
lam vic 

X 

- thiirc phiie vu eng 
dng, dáp Irng yêu cu 
phát tnin kinh t - xã hi, 
báo dam quc phOng, an 
ninh và hi nhp que t. 

x x 

- 

RUCNG 
)I HOC 

CHKHOA 

3 



E. QUAN HI GIA MVC  TIEU CIIJ THE Vfl MUC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Mtjc tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hQc 

Miic tiêu ciii the: 
Dào tao  ngu?i hQc 

có 
phin 
chat 

chinh 
trj, 

dao 
düc 

có kin thüc, 
näng 1irc 

nghiên cfru, k 
näng ngh 

nghip chuyên 
sâu và phát 

trin üng dimg 
khoahQcvâ 
cong ngh 

ttwng xüng vâi 
trinh d dao 

tao 

có kM 
nng 

hQc tp 
suM 
diii 

có kM 
näng sang 

tao  và  
trách 
nhim 
ngh 

nghip, 
thIchnghi 
vth môi 
trithng 

lam vic 

có thüc 
phçc vii 

cong  dông, 
dáp üng yéu 

cu phát 
trin kinh t 
- x hi, bão 
dámquc 
phông, an 

ninh và hi 
nhp qu6c té 

MT1. Co kin thüc thkrc té 
và 1 thuyM tiên tin, 
chuyên sâu vj trI hang 
du trong chuyên ngành 
K thu.t Vin thông; 

x x 

MT2. Co näng lrc nghiên 
cüu dc lap, sang tao,  phát 
triên và truyn dat  tn thüc 
mói, phát hien  nguyen 1', 
quy luât ttr nhién - xA hi; 

x x x x 

MT3. Co khã näng giãi 
quyM nhftng vn d mâi v 
khoa hoc, cong ngh, 
huong dan nghien cuu 
khoa hc và hoat dông 
chuyên mOn. 

x x x 
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Kin thfrc K5 nàng Mfrc tii chü Va trách nhim 
KT 1. Kin thiirc tiên tin, chuyén sâu O 
vj tTI hang dâu cüa mt linh vrc khoa 

KN 1. K näng lam chñ các 1 thuyt khoa hQc, 
phtrm1g pháp, cong cii phiic viii nghién cá'u và phát 

TCTN 1. Nghiên cüu, sang tao  tr thirc m6i 
TCTN2. Dua ra các tirthig, kiên thüc ma 

hQc triên trong nhüng hoãn cãnh phiic tap  và khác 
KT2. Kiên thurc cot lOi, nén tang thuôc KN2. K näng tong hçip, lam giàu và bô sung tn nhau 
linh vtrc cUa chuyên ngành dào tao thüc chuyên mon TCTN3. Thich üng, tr dnh huâng và dan 
KT3. Kiên thüc ye to chüc nghiên cfru KN3. Ki näng suy 1un, phãn tIch các van dê khoa dAt nhUng ngtthi khác 
khoa hQc vA phát tiiên cong ngh m&i hQc vA dua ra nhftng hirâng xr l môt cách sang tao,  TCTN4. Phán quyêt, ra quyêt djnh mang 
KT4. Kién thirc ye quàn tn to chüc dc dAo tInh chuyên gia 

KN4. K5 nAng quàn 1, diu h?rnh chuyên mOn trong TCTN5. QuAn 1' nghiên cüu VA có tiách 
nghien cüu vA phát tnien nhim cao trong vic hQc tap dê phát triên 
KN5. Tham gia thAo lun trong rnthc và quôc té tn thüc chuyên nghip, kinh nghim và 
thuc ngành hotc linh virc nghiên cüu và phô biên 
các két quA nghiên cüu 

sang tao  ra ttrang mâi và qua trInh m&i 
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F. QUAN HI GIt'A CHUAN DAU RA CTDT V(n MT1JC TIEU CTDT 

Mic tiêu ciii th: 
Dào tao  ngtthi hQc 

Chun du ra CTDT: 
Ngithi hQc t6t nghip 

MT1. Co kin 
thüc thc t và 
1' thuyt tiên 

tin, chuyên sâu 
a vj trI hang du 

trong chuyên 
ngãnh K thut 

Vin thông 

MT2. Co nang lirc 
nghiên cüu dc lap,  
sang tao,  phát trin 

vâ truyn dat  tn 
thüc mâi, phát hin 
nguyen 1, quy 1utt 
tir nhiên - x hi 

MT3. Co khá 
näng giãi quyt 

nhüng vn d mth 
v khoa hQc, cong 
ngh, hithng dn 
nghiên cüu khoa 
hQc và hoat dng 

chuyên mon 

CDR1. Co kM nãng sang tao  tn 
thüc mâi, tiên tiên, chuyên sâu 
dé giái quyêt van dê khoa hçc 
phüc tap  trong 11th virc k5 thut 
Viên thông, dáp üng các tiêu 
chuãn và các yêu câu khác nhau 
ye süc khôe, an toàn, mOi 
tru&ng, kinh th - x hi; 
CDR2. Co k näng lam cM các 
1r thuyêt khoa lice, phiwng 
pháp, thiêt bj, phãn mêm mô 
phOng phic vii nghién ciru và 
phát triên chuyên ngành k thuât 
Viên thông; suy 1un, phãn tIch 
các van dê khoa hoc và dua ra 
nhftng hithng x1r 1 mt each 
sang tao,  dc dáo; tong hcp, lam 
giàu và bô sung tn thüc chuyên 
môn, dii näng 11gTC dé viêt CãC báo 
cáo, bái báo chuyên ngành và 
cong bô khoa hoc; 

x x 

CDR3. Co k9 näng ye ngoai 
ngü, cp that  các kiên thüe, 
phucing pháp nghiên ciiu mui, 
truyen ha, phô biên tn thiic ye 
k thut Viên thông tai  các din 
dan, hi tháo, Hi nghj, nhárn 
thiêt ltp mang lithi hçip tác quôc 
gia vâ quôc tê trong quân 1, 
diêu hành hoat dng chuyên 
môn; 
CDR4. CO khá näng tx djnh 
huthig và dn dat chuyên môn, 
khá näng dua ra các két 1un, 
khuyên cáo khoa hc mang tInh 
chuyên gia nhãm giãi quyêt, 
tháo gO' các van dé khó khän 
trong llnh vrc k thut Viên 
thông 
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G. Di sánh Chun du ra CTJJT vói Khung trInh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quy& dlnh  1982) trInh d tiên si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CDR CTDT trInh do Tin si 

Kiên thuc K5 nàng Mire tir chü vã trách nhiêi 
KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

COR1. Co khá näng sang tao  tn thlre mcci, 
tiên tiên, chuyên sâu dê giái quyêt van dé 
khoa hQc phüc tap  trong linh vire k thut 
Viên thông, dáp 1mg các tiêu chuan va cac 
yêu câu khác nhau ye sire khôe, an toàn, môi 
tnr&ng, kinh t - xä hi; 
CDR2. Co k nang lam chü các 1 thuyt 
khoa hQc, phirorng pháp, thiêt bj, phân mêm 
mô phông phiic v nghiên elm và phát triên 
chuyên ngành k thut Viên thông; suy 1un, 
phân tIch các van dê khoa hoc và dua ra 
nhirng hucrng xu ly mQt each sang tao,  dcc 
dáo; tong hqp, lam giàu và bô sung tn thirc 
chuyên mOn, dü näng lirc dê viêt các báo 
cáo, bài báo chuyên ngành và cong bô khoa 
hoc; 

x x x x x 

CDR3. Co k9 näng v ngoai ngü, cp nht 
các kiên thirc, phiwng pháp nghiên elm mâi, 
truyên ha, phô biên fri thire ye k5 thut Vién 
thông tai  các diên dan, hi tháo, Hi ng, 
nhàm thiêt 1p mang hrói hcp tác quôc gia và 
quOc té trong quän l, diêu hành hoat dng 
chuyên môn; 

x x x x 

CDR4. Co khá näng tu dirih huàng và dn 
dat chuyên môn, khã näng dua ra eác kêt 
1un, khuyén cáo khoa hc mang tmnh chuyén 
gia nh&m giãi quyt, tháo gor các vn d khó 
khän trong linh vrc kS  thut Vin thông. 

x x x x x x 
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DAT HOC DA NANG CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
TRIfNG  DiI HQC BACH KHOA Dc Ip - Tir do - Hnh phtic 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUThNG TRINH DAO TJO TIEN Si 
(Ban hành kern theo Quylt d/nh sd 1596/QD-DHBK ngày ]1/6/2021) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chrnmg trinh dào tao 
(tiêng Vit): 

Cong ngh sinh hQc 

2. Ten chuang trmnh dào tao 
(tiêng Anh): 

Biotechnology 

3. TrInh d dào tao: Tin sT 

4. Ma ngành dào tao: 9420201 

5. Di trnyng tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bang t6t nghip dai hQc loai giOi ha len hoc 
có bang thc sT; 

2. Dáp ing các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Thri gian dao tao: - 03 (ba) nãm, di vâi NCS có bang thac si 

- 04 (bn) nam, di vâi NCS có bang dai  hçc. 

7. Hinh thüc dào tao: ChInh quy 

8. S tIn chi yêu can: - Ti thiu 90 tIn chi di vâi NCS Co bang thac sT 
- Ti thiu 120 tin chi di v&i NCS có bang dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng lun an ducic dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hotc "Không dat". 

10. Van bAng t& nghip: Tin si 

11. Vi hI vic lam: Tin si ngânh Cong ngh sinh hçc tt nghip tai 
Tru?mg Dai  hQc Bach khoa, Dai  hQc Dà Nang có 
the lam vic tai  các vi in: 

- Giàng day  và nghiên cüu i các Vin, Truà'ng dai 
hQc trong nuac và quôc té; 

- Quân 1, nghiên cüu phát trin (R&D) tai  các ca 
quail, doanh nghip trong các linh vLlc  cüa ngãnh 
Cong ngh sinh hoc; 

- Khâi nghip Trung tam, Vien  nghiên ciiru, Phông 
thi nghim chuyên ngành Cong ngh sinh hQc; 

- Chuyên gia trong các linh virc cüa ngành Cong 
ngh sinh h9c. 

12. KM näng hQc tp nâng cao 
trInh d sau tot nghip: 

- Nghiên cüu sau tin si trong các linh vi,rc cüa 
ngãnh Cong ngh sinh hQc a trong nuac Va quôc té. 

1 



B. MUC TIEU CHUNG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

Tru'Oi'ig Dgi hQc Bach khoa, Dcii hQc Dà Ncng dào tqo ngithi hQc tt nghip trinh d5 

Tiê'n stngành COng nghç sinh hQc vól: 

Bi. Myc tiêu c/lung (General Program Objective) 

Dào tao  ngui hQc có phm chit chmnh tn, dao  due; có kin thüe, näng 1irc nghiên 
elm, k nãng ngh nghip chuyên sâu va phát tnin 1mg diing kboa hQc và cong ngh 
Irong eác lTnh vire eüa ngãnh Cong ngh sinh hQc tlwng xlrng vâi tninh d dào tao;  eó khá 
näng hQe tp suM don; eó kbá näng sang tao  và trách nhim ngh nghip, thIch nghi v6i 
moi tnronng lam vic; eó ' thüe phiie vi,t eng dng, dáp 1mg yêu cu phát trin kinh t - 
xâ hi, báo dam quc phOng, an ninh và hôi nhp que t. 

B2. Myc tiêu cy th (Spec?flc Program Objectives) 

1. Co kin thlrc thirc t và 1 thuyM tiên tin, ehuyên sâu eüa ngành Cong ngh sinh 
h9c; eó hiu hiM pháp 1 v an toàn sinh hQe, dao  due sinh h9e và sâ hfru trI tue; 

2. Co näng lire nghien elm de lap, sang tao,  phát trin và truyn dat  tn thurc mOi, 
phát hien  nguyen i, quy 1ut tr nliiên - xà hi trong cáe linh vie eüa ngânh Cong 
ngh sinh hoc; 

3. Co khá näng giãi quyM nhüng vn d m6i v khoa hoe, Cong ngh, huâng dn 
nghiên elm khoa hc và boat dng ehuyên mOn trong các linh vire cüa ngành Cong 
ngh sinh hoc. 

C. CHUAN JJAU RA CHI1€NG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngu'&i hQc tt nghip trinh dç5 Tiê'n sT Trwàng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Nng 

ngành Cong ngh sinh hQc: 

1. Co khã näng sang tao  tn thüe mâi, tiên tin, chuyên sâu d giãi quyM vn d khoa 
he phüe tap  trong lTnh virc nghiên elm ehuyên sâu elm ngành Cong ngh sinh hc 
dáp 1mg các yêu c.0 phát tnin kinh t - xã hi; 

2. Co k näng lam chIt eáe phucing pháp, cong cii phiie viii nghiên elm khoa hc trong 
linh we nghiên elm chuyên sâu cIta ngành Cong ngh sinh hçe d lam giàu kin 
thüc ehuyên mon và dua ra each giái quy& vn d mt each sang tao  và de dáo; 

3. Co k näng truyn ha, ph bin tn thlrc khoa hoe, cong b kM qua nghiên elm trén 
eác tap  chI khoa hc tnong nithe và que t; thiM 1p mang luài hçTp tác quôc gia và 
quc t trong hoat dng ehuyên mOn; 

4. Co khã nang tir dinh hwi'ng va dn dat ehuyén mOn. dim ra eác kM lun, ti.r vn 
khoa hc mang tInh ehuyên gia trong lTnh vre nghién elm ehuyên sâu elm ngành 
COng ngh sinh hoc. 
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D. QUAN HE GIU'A MVC  TIEU CHU'NG TR!NH DAO TiO VI TAM NHIN, 

si5' M4ING CUA TRI1NG 

Myc tiêu chung: 
Dào tao  ngLthi hQc 

Tm nhIn: Dn näm 2035, 
Tru&ng Dai  hQc Bach khoa, 
Dai hQc Dà Nng là trirng 
dai hQc nghien clru ducic 
cong dng qu& t ghi 
nhn, chü dng hqp tác 
toàn cu trong giãi quy& 
the tháeh thüc kinh t - xã 
hôi trong rnrâc va th giâi. 

Sfr mng: Là eci sâ giáo diic 
di hQc cung cap nguôn nhân 
1irc chat hicmg cao, có nang 
hre dôi mâi, sang tao  và khâi 
nghip trong linh virc k 
thut - cong ngh; thije hin 
NCKH và chuyn giao cong - 
ngh phiic viii si,r phát trin 
bn vttng kinh t - xa hi cüa 
min Trung - Tây NuYen 
trong ntthc và quc t. 

- có phm eht chmnh 
dao due; 
- có kin thlrc, näng liic 
nghiên cfru, kS nng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
trin1rngdimgkhoahQcvà 
cong ngh trong các linh 

e cüa ngành Cong ngh 
sinh hQc tuclng xlmg vói 
trInhddàotao; 
- có kM näng sang tao  và 
tráeh n1iim ngh nghip, 
thich nghi vi môi tnthng 
lam vic; 
- có kM näng hQc tp suôt 

- có thüc phitc viii cong 
dng, dáp 1mg yêu cu 
phát trin kinh t - xâ hi, 
bão dam que phông, an 
ninhvàhinhp quet; 

X X 

C  

UÔNG "\ 
IH9C 

H KHOAI 
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E. QUAN H GIUA MUC TIEU CU  THE vOi MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Myc tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hçc 

Myc tiêu ciii the: 
Dào tao  ngu&i hQc \ 

N 

có 
phm 
chit 
chmnh 
trj, 
dao 
due 

có kin thüc, 
näng 1irc 
righiên elm, k 
näng ngh 
nghip chuyên 
sâu và phát 
trin 1mg diing 
khoa hQc và 
cong ngh 
trong các linh 
we elm ngành 
Cong ngh 
sinh hQc tuang 
x1mgvcitrInh 
ddàotao; 

có 
khâ 
näng 
hQc 
tp 
su6t 
dñ 

có khã 
näng sang 

tao và  
trách 
nhim 
ngh 
nghip, 
thIch nghi 
vâi môi 
trlr&ng 
lam vic 

có thüc 
phiic 

cong dng, 
dáp 1mg yêu 
eu phát 
trin kinh t 
- xâ hi, bão 
dam qu6c 
phàng, an 
ninh và hi 
nhp qu6c t 

MT1. Co kin thüc the t 
và l thuyt tiên tin, 
chuyên sâu cüa ngành 
Cong ngh sinh hQc; Co 
hiu bitt pháp 1 v an 
toàn sinh hQe, dao  due sinh 
hoc và sâ h1iu trI tu 

X X X X 

MT2. Co näng 1irc nghiên 
clru dc lap, sang tao,  phát 
trin và truyn dat  tTi thüc 
mâi, phát hin nguyen 1', 
quy 1ut ti,r nhiên - x hi 
trong các linh vrc eüa 
ngành Cong nghê sinh hoc 

x X X X 

MT3. Co khä näng giãi 
quyét nhftng vn d mâi v 
khoa bce, cOng ngh, 
hurng dn nghiên elm 
khoa hc và boat dng 
chuyên mon trong các linh 

c eña ngành Cong ngh 
sinh hçc. 
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F. QUAN HI GIiYA CHUAN DAU RA CTDT V(51 MVC  TIEU CTDT 

Mtic tiêu cy th: 
Dao tto ngu&i hçc 

Chun du ra CTDT: 
Ngu&i hQc t& nghip 

MT1. Co kin 
thurc thirc t và 
1' thuyt tién 
tin, chuyên 
sâu cUa ngành 
Cong ngh sinh 
h90; có hiu 
bit pháp 1 v 
an toàn sinh 
hcc, dao duo 
sinh hQc và sâ 
hru tn tu 

MT2. Co nng 1irc 
nghiên cüu dc lap, 

sang tto, phát trin 
và truyn dat  tn 
thlrc mâi, phát hin 
nguyen 1, quy 1utt 
ttr nhién - xâ hi 
trong cáo linh virc 
cüa ngành Cong 
ngh sinh hQc 

MT3. Co 
näng giái 
nhtng vn 
v khoa hQc, 
ngh, hrn9ng 
nghiên cüu 
hQc và hoat 
chuyên mon 
cáo linh 
ngành COng 
sinh hQ& 

khá 
quyêt 

d mâi 
cong 
dn 

khoa 
dng 
trong 

vrc cüa 
ngh 

CDR1. Co khá näng sang tao 
tn thüe mth, tiên tiên, chuyên 
sâu dê giái quyêt van dê khoa 
hQc phlrc tap  trong lThh vrc 
nghiên cüu chuyên sâu cüa 
ngành Cong ngh sinh hQc 
dáp 1mg cáo yêu câu phát 
tnien kinh tê - xã hi; 

x x 

7 *) 

x 

CDR2. Co k5 nng lam chli 
cáo phrnmg pháp, cOng ciii 
phiic vi nghiên elm khoa hQc 
trong linh virc nghiên clru 
chuyên sâu cüa ngành Cong 
nghê sinh h90 dê lam giàu 
kiên thüc chuyên mon và dua 
ra each giái quyêt van dê mt 
each sang tao  và dc dáo; 

X X 

CDR3.Có k näng truyn bá, 
phô biên tn thlrc khoa hQc, 
cong ho kêt qua nghiên elm 
trên cáo tap  chI khoa hQc 
trong nuâc và quôc té; thiêt 
1p mang liith hçp tao quOc 
gia và quôc té trong hoat 
dng chuyên môn; 
CDR4. Co khá nãng tier djnh 
huâng va dan dat chuyên 
môn, dua ra cáo kêt 14n,  tu 
van khoa hQc mang tInh 
chuyên gia tnong limb virc 
nghiên elm chuyên sâu elm 
ngành Cong ngh sinh h90. 

X X 
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G. Di sánh Chun du ra CTDT vó'i Khung trinh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt djnh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CDR CTDT trInh do Tin si 

Kiên thfrc K náng Müc ti chü và trách nhiêm 
KT 

1 
KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

CDR1. Co khã näng sang tao tn thirc mdi, tiên tin, 
chuyén sâu dé giãi quyêt van dê khoa hQc phc tap 
trong linh vuc nghiên cru chuyên sâu cüa ngành Cong 
nghê sinh hoc dáp üng các yêu câu phát triên kinh té - 
xã hôi; 

x X X X 

CEDR2. Co k9 näng lam chü các phung pháp, Cong Cu 

phuc vu nghiên thu khoa hoc trong linh vi,rc nghién 
ctu chuyên sâu cüa ngành Cong nghê sinh hoc dé lam 
giàu kiên thüc chuyên mon và dua ra cách giái quyêt 
van dé môt each sang tao  và dc dáo; 

X X X X X 

CDR3. Co k näng truyn bá, ph bin tn thüc khoa 
hQc, cOng bô kêt qua nghiên thu trên các tap  chI khoa 
hoc trong nuâc và quOc té; thiêt 1p mang  luâi hp tác 
quôc gia và quôc té trong hoat dông chuyên mOn; 

x 

CDR4. Co khã näng tu dinh huOng và dn d&t chuyên 
môn, dua ra cac két luân, tu van khoa hoc mang tInh 
chuyên gia trong linh virc nghiên ciru chuyên sau cüa 
ngành Cong nghê sinh hoc. 

x x x 

Kin thirc K5 nàng Mac tir chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyên sâu a v KN1. K?  näng lam chü các l' thuy& khoa hoc, phuGng TCTN1. Nghiên thu, sang tao  tn thüc mâi 
tn hang dâu cüa môt linh virc khoa hc pháp, cOng cii phi,c viii nghiên thu và pháttriên TCTN2. Dua ra các ' tuâng, kiên thüc mOi trong 
KT2. Kién thüc cOt lOi, nén tang thuc linh KN2. K näng tOng hop, lam giàu và bô sung tn thüc nhng hoàn cánh phüc tap  và khác nhau 
virc cüa chuyên ngành dào tao chuyên mon TCTN3. ThIch ixng, ti,r dnh huOng và dan dAt nhUng 
KT3. Kiên thüc ye to chirc nghiên ciru khoa KN3. K näng suy lun, phân tIch các van dê khoa hçc ngithi khác 
hQc và phát tniOn cOng nghê mOi và dua ra nhing huOng xü l' môt each sang tao,  dc dáo TCTN4. Phán quyêt, ra quyêt djnh mang tmnh 
KT4. Kiên thiirc ye quan tij to chirc KN4. K nàng quãn 1, diéu hành chuyOn mon trong chuyên gia 

nghiên ctru và phát tniên TCTN5. Quãn 1 nghién ci.im và Co trách nhim cao 
KNS. Tham gia tháo luân trong nithc và quoc tê thuôc  trong vic hoc tap de phát triên tn thüc chuyOn 
ngành hoäc linh virc nghién ciru và phô biên các ket qua nghiêp, kinh nghiêm va sang tao  ra ' tuàng mói và 
nghién ciru qua trInh mói - 
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DI HOC DA NANG CONG HOA XA HO! CHU NGHfA \TIT NAM 
TRILUNG DI HQC BACH KHOA Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

MIJC TIEU, CHUAN DAU RA CHUtNG TRiNH DAO TO TIEN Si 
(Ban hành kern theo Quyt d.inh s 1596/QD-DHBK ngày 11/6/202]) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chuong trinh dào tao 
(tiêng Vit): 

Cong ngh th%rc phm 

2. Ten chumig trinh dào tao 
(tieng Anh): 

Food technology 

3. Trmnh d dào tao: Tién si 

4. Mangànhdàotao: 9540101 

5. Di tticYng tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bang t6t nghip dai  hQc loai giôi trà len hoc 
có bang thac sT; 

2. Dáp 11mg các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Th&i gian dào tao: - 03 (ba) näm, di vâi NCS có bAng thac sT 
- 04 (bn) nm, di vth NCS có bAng dai  h9c. 

7. Hmnh thüc dào tao: Chinh quy 

8. S tIn clii yêu cAn: - T6i thiu 90 tin chi di vâi NCS có bAng thac sT 

- Ti thiAn 120 tIn chi di vâi NCS có bAng dai  h9c 

9. Thang dim: Thang dim 10, lê dAn 0,5. 

Riêng lu.n an ducc dánh giá bAng phiAn kin "Dat" 
hay "Không dat". 

10.Vän bang t& nghip: TiAn si 

11. Vj trI vic lam: TiAn si chuyên ngành Cong ngh thirc phm t& 
nghip tai Tnnmg Dai hQc Bach khoa, Dai  hQc Dà 
Näng có the lam vic tai  các vj trI: 

- Giàng day  và nghiên cüu i các Vien,  Tnthng  dai 
hQc trong nuâc Va quôc té; 

- Quân l, nghiên c11ru phát triAn (R&D) tai  các cci 
quan, doanh nghip frong linh vtic cong ngh thirc 
phâm; 
- Khâi nghip Trung tam, Vin nghién cixu, Phông 
thI nghim chuyên ngành cong ngh thirc phãm; 

- Chuyên gia trong linh viic cong ngh thrc phAm. 

12. Khã nàng hQc tp nãng cao 
trInh d sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên cilru nhüng huthi mâi, chuyën 
sâu trong lTnh virc cong ngh thiic phâm; 
- Nghiên c11ru sau tiAn sT trong nuâc va quc t. 
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B. MVC  TIEU CHU€NG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

Trw'mg Dgi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Náng dào Igo ngzthi hQc tot nghip trInh dç5 

Tiê'n st nganh COng ngh thtc phdm vái. 

Bi. Mic tiêu cliung (General Program Objective) 

Dao tao ngithi hçc có phm cht chfnh trj, dao  due; có kin thüe, näng 1?c  nghiên 
ciru, k näng ngh nghip chuyên sâu và phát trin 1mg diing khoa hçc và cong ngh 
ttwng xirng vâi trInh d dâo tao;  có khã näng hQc tp suM dñ; có kM näng sang tao  vâ 
trách nhim ngh nghip, thich nghi vâi môi trtthng lam vic; có ' thüc phiic viii cong 
dng, dáp frng yêu cu phát irin kirih t - xã hi trong liinh vrc cong nghip thirc phm, 
bão dam quc phông, an ninh và hi nhp quc t. 

B2. Mic tiêu ci t/ze (Spec jflc Program Objectives) 

1. Co kin thüc thirc M và 1 thuyM tiên tin, chuyên sâu cüa chuyên ngành Cong 
nghê thuc phm; 

2. Co näng 1irc nghiên cIru dc lip,  sang  tao,  phát in và truyn dat  i thüc mâi, 
phát hin nguyen 1, quy 1ut tij nhiên - xA hi trong linh vijc cOng nghip thirc 
phm; 

3. Co kha näng phát hien  và giãi quyM nhüng vn d mth v khoa hQc, cOng ngh, 
hithng dn nghiên cfru khoa hQc vã hoat dng chuyên mon trong 11th vi,rc cong 
ngh thirc phm. 

C. CHUAN DAU RA CHIJNG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngu'ài hQc 16t nghip trInh d Tièn si Trwàng Dgi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Nãng 

ngành Cong ngh thy'cphdm: 

1. Co kM nãng sang tao  tn thüc mâi, tiên tin, chuyên sâu d giâi quyM vn d khoa 
hçc phüc tap  trong lTnh vtrc cong ngh thirc phm dáp üng các yêu cu phát trin 
kinh t - xã hi - môi trithng, phiic vii an toàn sue khoé, an ninh 1rnrng thirc cho 
cong dng; 

2. Co k näng lam chü các phuong pháp, cOng ciii phiic viii nghién cüu và phát trin; 
phucmg pháp 1un nghiên ciru khoa hQc d lam giau kin thüc chuyên mOn, dua ra 
duçic nhftng hu&ng giái quyM vn d mt each sang tao,  dc dáo trong lTnh virc 
cong ngh thirc phm; 

3. Co k näng truyn bá, ph bin tn thüc khoa hQc; 

4. Co kM näng thiM 1p mang lu6i hçp tác qu6c gia và quc t trong hoat dng 
chuyén môn; 

5. Co kM nang tii dnh huàng va dn dat chuyên môn, khá näng dua ra các kM 1un, 
tu vn khoa hQc mang tinh chuyên gia trong 111th virc cong ngh thlrtC phm. 
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RUNG 
EI HQC 

ACH KHO 

'bC 

D. QUAN H GIU'A MVC  TIEU CHTIONG TR!NH DAO TAO VI TAM NH1N, 
SIJ MLNG CUA TRIfNG 

Miic tiêu chung: 
Dào tao  nguYi hQc 

Tam nhIn: Dn Mm 2035, 
Tnràrng Dai  hQc Bach khoa, 
Dai hQc Dà Nng là tnx&ng 
dai h9c nghiên cfru duçc 
cong dng qu& t ghi 
nhn, chü dng hcip tác 
toãn cu trong giái quy& 
các thách thüc kinh t - xà 
hi trong nithc và th giâi. 

Sfr ming: Là cci sâ giáo diic 

dai  hQc cung cap nguôn nhân 
1rc ch.t hiçmg cao, có nãng 
lirc di mâi, sang t?o  và khâi 
nghip trong linh virc k 
thut - cong ngh; th%rc hin 
NCKH và chuyn giao cOng 
ngh phiic vi sir phát trin 
bn vIrng kirih t - xà hi cña 
min Trung - Tây Nguyên, 
trong rnrâc Va quôc té. 

- có phm chat chmnh tn, 
dao dixc; 

- có kin thüc, näng lrc 
nghiên cüu, k nàng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
tnin üng diving khoa 
hocvàcông ngh ttwng 
xfrng vâi tninh d dào tao; 

X X 

- có khã näng hoc tap su& 
drn; x x 

- có khá näng sang tao  và 
trách nhim ngh ngp, 
thIch nghi vâi môi trtx&ng 
lam vic; 
- có thüc phiic vi cong 
dông, dáp üng yeu cu 
phát trin kinh t - x hi 
trong linh virc cOng nghip 
thrc phm, bão dam quc 
phông, an ninh và hôi nhp 
quôc tê. 

X X 
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E. QUAN H GIUA MUC  TIEU CV  THE VI MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Miic tiêu chung: 
Dào tao  ngixôri hQc 

Mtc tiêu cy the: 
Dào tao  nguani hQc 

Co 
phm 
cht 
ehInh 
trj, 

dao 
due 

Co kin thüc, 
näng 1irc 
nghién elm, 
k? näng ngh 
nghip 
chuyên sâu và 
phát trin 1mg 
dmg khoa 
hQe và eOng 
ngh 

Co 
kM 
nAng 
hQe 
tp 
su6t 
dan 

Co khã 
näng sang 

tao và 
trách 
nhim 
ngh 
ngiiip, 
thich nghi 
vâi môi 
tnr&ng 
lam vic 

Co thlrc phitc 
vi cong dng, 
dáp 1mg yéu cu 
phát trin kinh 
t - xA hi trong 
liuih vtre cong 
nghip thirc 
phm, bão dam 
quc phông, an 
ninh và hi nhp 
que t 

MT1. Co kin thüe thirc t 
và l thuyt tiên tin, 
chuyên sâu cüa chuyên 
ngành Cong ngh thixc 
phm; 

X X 

MT2. Co näng lirc nghiên 
elm doe lap, sang tao,  phát 
tiin và truyn dat  tn thüe 
mani, phát hin nguyen l, 
quy lut ttr nhiên - xà hôi 
trong linh c cOng nghip 

x x x x 

thijc phm; 

MT3. Co khã näng phát 
hin và giãi quy& nhtIng 
vn d mani v khoa h9e, 
cong nghe, htthng dn 
nghiên elm khoa h9e Va 

hoat dng ehuyên mon 
trong linh we cOng ngh 
thire phm. 
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F. QUAN HE GffJA CHUAN DAU RA CTDT v(i MVC TIEU CTDT 

Miic tiêu cy th: 
Dâo tao  ngtthi hQc 

Chun du ra CTDT: \ 
Ngu?ii hQc tt nghip 

MT1. Co kin 
thüc thirc t 
và 1 thuyt 
tien tin, 
chuyên sau 
cüa chuyên 
ngành Cong 
ngh thuc 
phm; 

MT2. Co nàng 1iic 
nghien cüu dc lap, 
sang tao,  phát trin 
và truyn dat  fri 
thüc m&i, phát hin 
nguyen 1, quy 1utt 
tr nhiên - xã hi 
trong linh vtrc cong 
nghip thijc phm; 

MT3. Co khá 
phát hin và 
quyt nhtng 
mâi v khoa 
cong nghe,  
dn nghiên cüu 
hQc và hoat 
chuyên mon 
linh virc ng 
thiic phi 

nàng 
giái 

vn d 
hQc, 

hithng 
khoa 
dng 
trong 
nghé 

CDR1. Co khã nàng sang tao 
fri thüc mâi, tién tin, chuyên 
sâu d giãi quyt vAn d khoa 
hQc phüc tap  trong limb virc 
cong ngh thiic phAm dáp üng 
các yêu cAn phát triAn kinh t 
- xâ hi — mOi trtthng, phic 
vi an toàn suxc khoê, an mnh 
1uong thirc cho cong  dng; 

x x 

f 

x 

CDR2. Co k näng lam chit 
các phirnng pháp, cong cii 
phiic vi nghiên ciiru và phát 
trin; phuang pháp 1un 
nghiên ciru khoa hQc d lam 
giàu kiAn thüc chuyên môn, 
dim ra ducic nhfng hrntng 
giãi quy& vAn d mOt  each 
sang tao,  dc dáo trong linh 
vklc cong ngh th?c phAm; 

X X 

CDR3. Co k nang truyAn bá, 
ph biAn tn thuic khoa hQc; 

CDR4. Co khã nang thit 1p 
mang lithi hçip tác quc gia 
và qu6c th trong hoat dng 
chuyên mOn; 

X 

CDR5. Co khá näng ttj djnh 
hu&ng và dAn dt chuyên 
môn, kM nang dua ra các kt 
luan, tix van khoa hQc mang 
tInh chuyên gia trong linh virc 
cong ngh thirc phAm. 

x x 
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G. Di sánh Chun du ra CTDT vol Khung trinh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyêt dlnh  1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

COR CTDT trInh do Tin si 

Kiên thirc K5 nàng Mirc tir chü và trách nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 

3 
KT 

4 
KN 

1 
KN 

2 
KN 

3 
KN 

4 
KN 

5 
TCTN 

1 
TCTN 

2 
TCTN 

3 
TCTN 

4 
TCTN 

5 
COR1. Co khã nàng sang tao tn thirc mOi, tiên 
tiên, chuyên sau do giái quyOt van dO khoa hc 
phrc tap  trong linh vuc cong nghê thirc phâm dáp 
irng các yeu câu phát triOn kinh t - xã hi - môi 
tmng, phuc vi an toàn sum khoO, an ninh luong 
thuc cho cong dông; 
CDR2. Co k näng lam chü các phuong pháp, 
cong cu phuc vu nghiOn thu và phát triOn; suy 
luãn, phân tIch các van dO khoa hoc và dua ra 
nh&ng hu&ng xà 1' môt cách sang tao,  dc dáo; 
tong hcip và lam giàu tn thüc chuyOn mon trong 
linh vuc cong nghô thuc ghâm; 
CDR3. Co k näng truyOn bá, phô biên tn thüc 
khoa hoc; 

x x 

CDR4. Co khá näng thiOt lap mang krOi hop  taG 
quôc gia va quOc tê trong hoat dông chuyOn môn; 

x x 

CDR5. CO khã nàng tix dinh huàng và dn dt 
chuyOn môn, khâ näng dua ra các kOt luan,  tu van 
khoa hoc mang tInh chuyOn gia trong lTnh vuc 
cOng ngh thuc phLm 

x x x x x 

Kin thfrc K5 nng Mfrc ty' chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiOn tin, chuyOn sau a vi KN1. K nàng lam chü các 1 thuyt khoa hoc, phuong TCTN1. NghiOn cüu, sang tao  tn thüc mOi 
tn hang dâu cüa mt linh vtrc khoa hoc pháp, cong cv phuc viu nghiên thu và phát triOn TCTN2. Dixa ra các tu&ng, kiên thüc mOi trong 
KT2. KiOn thüc c& lOi, nên tang thuc linh KN2. K nàng tOng hop, lam giàu và bô sung tn thüc nhng hoàn cãnh phüc tap  và khác nhau 
vi,rc cüa chuyên ngành dao tao chuyOn mon TCTN3. ThIch üng, tier djnh huxang và dn dat 
KT3. KiOn thüc v t chuc nghiOn thu khoa KN3. K nàng suy lun, phân tIch các van dO khoa hc và nhiThg nguai khác 
hoc và phát trin cOng ngh mâi dua ra nhüng huOng xur 1'mOt  cách sang tao,  dc dáo TCTN4. Phán quyOt, ra quyêt djnh mang tInh 
KT4. KiOn thic v quán tn to churc KN4. K2 nàng quân 1, diOu hành chuyên mon trong nghiOn chuyOn gia 

curu và phát triên TCTNS. Quãn 1' nghiencuru và cO trách nhim 
KN5. Tham gia thâo luan  trong nuàc và quôc tO thuc cao trong viôc  hoc  tap  dO phát triên tn thc 
ngành hoàc linh vrc nghiOn cIru và phô biOn các kOt qua chuyOn nghiôp,  kinh nghim va sang tao  ra ' 
nghiOn curu tu&ng m6i và qua tninh mai 
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Did HOC DA NANG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRIXUNG DiI HQC BACH KHOA Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHU'ONG TR!NH DAO TiO TIEN SI 
(Ban hành kern theo Quyt d.inh s 1596/QD-DHBK ngày 11/6/202]) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chtwng trinh dào tao 
(tiêng Vit): 

K5 thut Xãy dirng Cong trInh giao thông 

2. Ten chucmg trinh dào tao 
(tieng Anh): 

Transportation Construction Engineering 

3. TrInh d dào tao: Tin si 

4. Ma ngành dào tao: 9580205 
5. Di tiIçng tuyn sinh: Diu kin dçr tuyn: 

1. Co bng t& nghiep dai  hQc  l°ai  giOi trà len hoc 
có bang thac Si; 

2. Dáp 1rng các diu kin theo quy djnh hin hãnh. 

6. Th&i gian dao tao: - 03 (ba) näm, di vói NCS có bang thac si 
- 04 (ban) näm, d6i vâi NCS có bang dai  hQc. 

7. HInh thüc dào tao: ChInh quy 

8. s6 tIn clii yêu c.u: - T6i thiu 90 tin clii di vâi NCS có bang thac si 

- Ti thiu 120 tIn chi d6i v6i NCS có bang dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0.5 

Riéng Lun an duqc dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hoc "Không dat". 

10. V bang t& nghip: Tin si 

11. Vj tn vic lam: Tin si ngành K thut Xây dmg Cong trInh Giao 
thông tot nghip tai Tnthng Dai  hçc Bach khoa, Dai 
hQc Dà Nng có the lam vic tai  các vj trI: 
- Giàng day  và nghiên cfru các vn d lien quan dn 
linh vrc k thut xây dirng, xây dimg cong trmnh 
giao thông tai  các Vin, Tnthng dai  hQc trong nuâc 
Va quOc tê; 
- Quãn 1, nghiên cfru phát trin (R&D) tai  các ca 
quan, doanh nghip trong linh vtjc xây dung cong 
tnInh giao thông; 

- Khii nghip Trung tam, Vin nghiên cüu, Phông 
thi nghim chuyên ngành K thut Xây di,mg Cong 
trInh Giao thông; 

- Chuyên gia trong linh virc xây dtrng cong trInh 
giao thông. 

12. Khã näng hQc tp nãng cao 
trInh d sau tOt nghip: 

- Tip tuc nghiên cüu nhng hithng mâi, chuyên 
sâu trong linh virc xây drng cong tnInh giao thông; 
- Nghiên cfru sau tin si trong nuOc và quôc té. 
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B. MUC  TIEU CHU€NG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

TrirOng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Nãng dào tqo ngu'ài hQc tt nghiçp trInh d5 

Tin st ngành K9 thu2t Xáy dyng Cong trInh Giao thông vói: 

Bi. Myc tiêu chung (General Program Objective) 

Dào tao  ngithi h9c có phm chat chmnh trj, dao  due; có kin thüc, nng 1irc nghien 
cüu, 1ç9 nãng ngh nghip chuyén sâu và phát trin üng dimg khoa hQc và cong ngh 
trong 111th vijc xay dirng cong trinh giao thông; có khá näng hQc tp suôt dan; có khá näng 
sang tao  và trách nhim ngh nghip, thlch nghi vâi môi tru&ng nghiên cüu chuyên 
nghip; có thüc phiic vii cong  dng, dáp üng yêu cAu phát trin kinh t - xA hi, báo 
dam quc phông, an ninh và hi nhtp quc t. 

B2. Myc tiêu cy t1ze (Spec jflc Program Objectives) 

1. Co kin thüc thirc t và 1 thuyt tiên tin, chuyên sâu a vi tn hang du trong linh 
vrc xay diyng cOng tninh giao thông; 

2. Co nang 1irc nghiên cüu dc lip,  sang  tao,  phát trin và truyn dat  tn thire mói; 
phát hin nguyen 1, quy 1ut tr nhiên - xã hi; 

3. Co khã näng giái quyt nhUng v.n d mai v khoa hoc, cong ngh, huâng dn 
nghiên cfru khoa hQc và hoat dng chuyên mOn thue linh vijc xây dimg cong trinh 
giao thông; 

C. CHUAN DAU RA CHUNG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngu'ài hQc tO't nghip trinh d5 Tiln st Tru'àng Dgi hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Nang 

ngành K thut Xdy dy'ng Cong trInh Giao thông: 

1. Co khá näng sang tao  tn thuic mai, tiên tin, chuyên sâu d giái quyt vn d khoa 
hçc phüc tap  thuc llnh virc xây dirng cong frInh giao thông; dáp üng các tiêu 
chun v sue khOe, an toàn, môi tnthng và các yêu cu phát trin kinh t - x hi; 

2. Co k näng lam chü các phuong pháp, cong cii phic vu nghiên cüu và phát trin; 
suy 1un, phãn tIch các vn d khoa hQc và di.ra ra nh1tng hrnrng xi:r 1 mt each 
sang tao,  dc dáo; tng hp và lam giàu tn thüc chuyên môn; 

3. Co 1ç9 näng truyn bá, ph bin tn thüc khoa hçc, thit 1p mng lithi hyp tác quc 
gia vâ quc t trong quán 1r, diu hãnh hoat dng chuyen mOn; 

4. Co khã näng tr djnh hithng và dn dt chuyên mOn, kM näng dua ra các kt 1un, 
ti.r vn khoa hc mang tmnh chuyen gia trong linh vtjc xây thmg cong tninh giao 
thông. 
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D. QUAN H GIU'A MUC TIEU CHIXONG TRINH DAO TAO VI TAM NH!N, 
SU MJNG CUA TRIRING 

Mic tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hQc 

Tm nhIn: Dn nàm 2035, 
Tru?mg Dai  hQc Bach khoa 
- Dai hQc Dà Nng là 
tru&ng dai  hQc nghien cüu 
duçic cong  dng quc t ghi 
nhn, chü dng hcp tác 
toàn cu trong giäi quyt 
các thách thüc kinh t - xà 
hi trong nithc và th giâi. 

Sfr mng: Là cci si giáo diic 

dai  hQc cung cap nguôn nhân 
1irc chat h.rcing cao, có näng 
lirc di mâi, sang tao Va khâi 
nghip trong linh vuc 
thut - cong ngh; thrc hin 
NCKH và chuyn giao cong 
ngh phiic vu si,r phát trin. 
bn vftng kinh t - xã hi cUa 
min Trung - Tây Nguyen,' 
trong nithc và qu6c t. 

- Co ph.m cht chinh j, 
daodüc; 
- Co kin thüc, näng hrc 
nghiên cüu, k näng ngh 
nghip chuyên sau và phát 
trin iirng dung khoa 
hçcvàcOng ngh trong 
lTnh vrc xây drng cOng 
trinh giao thông; 

X X 

- Co khà nng hQc tp suôt 
d?yi; X 

- Co kM näng sang tao  và 
trách nhim ngh nghip, 
thIch nghi v6i môi trithng 
nghiên cfru chuyên nghip; 

- Co thüc phiic viii cong 
dng, dáp iirng yeu cAu 
phát trin kinh th - xã hi, 
bào dam quc phông, an 
ninh và hi nhâp qu6c t. 

X X 
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E. QUAN HE GIUA MUC  TIEU CU  THE VI MUC  TIEU CHUNG CUA CTDT 
Myc tiêu chung: 

Dao tao  ngtthi hQc 

Myc tiêu cy the: 
Dâo tao  ngrnYi hçc 

Co 
phm 
chAt 

chInh 
tn, 

dao 
düc 

Co kin thüc, 
näng 1ic 

nghien cüu, k 
näng ngh 

ng1iip chuyên 
sâu và phát 

trin frng thing 
khoa 

hQc và cong 
ngh trong linh 
vuc xây thmg 

côngtninhgiao 
thông 

Co 
khá 

näng 
h9c 
tp 
su6t 
dcii 

Co khá 
näng sang 

tao và  
trách 
nhim 
ngh 

nghip, 
thIch nghi 
vth môi 
truông 
nghiên 

ciru 
chuyên 
nghip 

Co thüc 
phic vii 

cong  dng, 
dáp frng yêu 

cu phát 
trin kinh t 
- xA hi, bão 

dam quc 
phông, an 

ninh và hi 
nhp quc t 

MT1. Co kin thüc thirc t 
và 1' thuyt tiên tin, 
chuyên sâu a vi tn hang 
dau trong hnh virc xay 
dirng cong trInh giao 
thông; 

x x 

MT2. Co näng 1irc nghiên 
cfru dc lap, sang tao,  phát 
trin và truyn dat  tn thixc 
mai; phát hin nguyen i, 
quy1u.tttjnhiên-xThi; 

X X X X 

MT3. Co kM n1ng giãi 
quyt nhftng vAn d mâi v 
khoa hQc, cong ngh, 
huting dn nghiên elm 
khoa hQc vâ hoat dng 
chuyên mOn thuc linh vrc 
xây dtrng  Cong trhih giao 
thông. 
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F. QUAN HI GIIIA CHUAN DAU RA CTDT v(i MVC TIEU CTDT 

Miic tiêu cy th: 
Dào tao  ngithi hçc 

Chun du ra CTDT: 
Ngu&i hQc tt nghip 

MT1. Co kin 
thüc thc t và 1 
thuyt tiên tin, 
chuyén sâu a vj 
trI hang du trong 
linh virc xây 
thrng cong trinh 
giao thông 

MT2. Co nãng 
1irc nghiên cfru 

dc 1p, sang tao,  
phát trin và 
truyn dat  tn 

thüc mâi; phát 

hien  nguyen 1, 
quy 1ut ttr nhiên 

- x hôi 

MT3. 
näng 

nhffiig 
v khoa 
ngh, 
nghiên 
hc và 

thuc 
x. 
tr 

chuyên 

Co khã 
giái quyt 
vn d m6i 

hQc, cong 
hrnrng dn 

cüu khoa 
hoat dng 

mon 
linh virc 

dirng cong 
iao thông 

COR1. Co khã näng sang tao 
tn thüc mâi, tiên tin, chuyên 
sâu d giâi quy& vn d khoa 
hQc phüc tap  thuc linh virc 
xây dirng cong tnInh giao 
thông; dáp üng các tiêu chun 
ye süc khôe, an toàn, môi 
trithng và các yêu cu phát 
triên kinh t - xã hi; 

x x x 

CDR2. Co k9 näng lam chU 
các phuang pháp, cong cii 
phiic vii nghiên cüu và phát 
tniên; suy 14n, phân tich các 
van dê khoa hoc và dua ra 
nhirng hrnrng xi:r 1 mt each 
sang tao,  dc dáo; t6ng hcp và 
lam giàu tn tithe chuyên môn; 

x x 

CDR3.Có k nang truyn bá, 
phô biên tn thüc khoa hQc, 
thiêt 1p mang hrâi hcTp tác 
quOc gia và quôc té trong quail 
1, diêu hành hoat dng 
chuyên môn; 
CDR4. Cókhá näng tr djnh 
hithng và dan dat chuyên mon. 
kha näng diia ra các kt 1un, 
tu van khoa hQc mang tInh 
chuyên gia trong lTnh virc xây 
drng Cong trInh giao thông. 

x x 
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G. Di sánh Chuân du ra CTDT vói Khung trinh d quôc gia (TDQG) Vit Nam (Quyêt dnh 1982) trinh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

COR trinh d Tiên si 

Kin thuc K3 nng Muc tir chü vã trách nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

COR1. Co khã nàng sang tao  tn thüc mâi, tién tin, 
chuyên sâu d giãi quyt van dé khoa hQc phrc tap 
thuôc linh vtjc xây di,rng Cong trInh Giao thông; dáp 
üng các tiêu chuân ye sirc khOe, an toàn, môi tmông và 
các yêu câu phát triên kinh té - xä hi; 

X X X X X X X X 

CDR2. CO k9 nàng lam chü các phucing pháp, cong Cu 
phiic vi nghiên thu và phát triên; suy Iun, phân tjch 
các van dé khoa hoc và dua ra nhing hi.rOng xir 1' môt 
cách sang tao, dôc dáo; tOng hp va lam giàu tn thirc 
chuyên môn; 

X X X X X X X X 

CDR3. Co k9 näng truyn bá, ph bin tn thüc khoa 
hçc, thit lap mang  luOi hcp tác quôc gia và quOc té 
trong quãn l, dieu hành hoat dông chuyên môn; 

X X X X X X X X X 

CDR4. Co khã näng tu dinh huOng và dn d&t chuyën 
môn, khã näng dua ra các kêt luân, tu van khoa hoc 
mang tInh chuyên gia trong linh vuc cong tnInh giao 
thông. 

x x x 

Kiên thIrc K näng Mfrc tty chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyén sâu vi KN1. K nAng lam chü các l' thuyt khoa hQc, phuang TC&TN1. Nghiên ciru, sang tao tn thrc mài 
trI hang du cüa môt  linh virc khoa hQc pháp, cOng cu phvc vi nghién thu và phát tniên TC&TN2. Dua ra các ' tu&ng, kin thtrc mâi trong 
KT2. Kiên thüc cot lOi, nén tang thuc linh KN2. K nãng tong hqp, lam giàu và bô sung tn thüc nhUng hoàn cãnh phrc tap  và khác nhau 
virc cüa chuyên ngành dào tao chuyên mon TC&TN3. ThIch üng, tr dnh huâng và dn d&t 
KT3. Kiên thirc ye to chrc nghiên c0u khoa KN3. K5 näng suy luan, phân tIch các van dê khoa hoc nhng ngi.thi khác 
hoc và phát trién cong ngh rnói và dua ra nhng huâng xü 1' mt cách sang tao,  dc dáo TC&TN4. Phán quyét, ra quyt djnh mang tInh 
KT4. Kién thirc ye quãn tr tO chüc KN4. K nàng quán li', diêu hành chuyén mon trong chuyén gia 

nghién cüu va phát tniên TC&TN5. Quãn 1 nghién ciru và có trách nhiém 
KN5. Tham gia tháo luân tnong nuOc và quOc té thuc cao trong vic hoc tap dé phát tniên tn thirc chuyên 
nganh hoäc lrnh vtrc nghiên ciru va phO biên các két qua nghip, kinh nghim va sang tao  ra ti.rOng mOi Va 
nghiên ciru qua tninh mOi 
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Di HOC DA NANG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TR1JNG  DI HQC BACH KHOA Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

M1JC TIEU, CHUAN DAU RA CHUiNG TRINH DAO TiO TIEN Si 
(Ban hành kern theo QuyEt dinh s ]596/QD-DHBK ngày 11/6/202],) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chucing trInh dào tto 
(tieng Vit): 

K Thuât Xây dirng 

2. Ten chucing trinh dào tao 
(tiêng Anh): 

Civil Engineering 

3. Trinh d dào tao: Tin sT 

4. Mãnganhdaotao: 9580201 

5. Di tliclng tuyn sinh: Diu kin dix tuyn: 

1. Co bang t& nghip dai  hQc loi giôi trà len hoie 
có bang thac sT; 

2. Dáp frng các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Thai gian dào tao: - 03 (ba) nam, di vci NCS có bang thac si 
- 04 (ban) nam, di vâi NCS có bang dai  hQc. 

7. Hinh thüc dào tao: ChInh quy 

8. S tIn chi yeu cau: - Ti thiu 90 tIn chi d6i vâi NCS có bang thac sT 

- Ti thiu 120 tIn chi di vâi NCS có bang dai  hçc 

9. Thang dim: Thang diem 10, lê den 0,5. 

Riêng lun an duçrc dánh giá bang phiu kIn "Dat" 
hay "Không dat". 

10.Vän b&ng t& nghip: Tin si 

11. Vj in vic lam: Tin si ngành K5 thut Xây dirng  tt nghip tai 
Tnr&ng Dai  hQc Bach khoa, Dai hQc Dâ Nang có 
the lam vic tai  các vj trI: 

- Giáng day  và nghiên cfru a các Vien,  Tnthng  dai 
hQc trong nithc vâ quôc té; 

- Quãn l, nghiên cfru phát trin (R&D) tai  các c 
quan, doanh nghip trong limb virc Xây dmg; 

- Khâi nghip Trung tam, Vin nghiên cüu, Phông 
thI nghim lien quan den ngãnh Xây dimg; 

- Chuyên gia trong linh virc üng xir kt cu, 4t 
lieu, phãn tIch diT lieu cong trinh, phát triên cong 
nghip xây dung ben vrrng, frng phó v&i thiôn tai. 

12. KM näng h9c tp nãng cao 
trInh d sau tot nghip: 

- Tip tiic tu nghiên cfru nhftng huàng m6i, chuyên 
sâu trong linh virc Xây dmg; 

- Nghiên cüu sau tin si trong nuâc và quc t. 
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B. MVC  TIEU CHUJNG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

Tru'àng Dgi hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Nang dào tqo ngu'ài hQc 1t nghip trInh d5 

Tien Si nganh K thuU xdy dy'ng vái. 

Bi. Myc tiêu c/lung (General Program Objective) 

Dào tao  ngun nhãn 1ire có dü nhftng phm cht chinh trj, dao  due ngh ngiiip eüa 
mt nhà khoa hQc; có kin thüe han lam chuyén sâu và chuyên biet;  có kM nang hQc tp 
sut don; có khâ näng thIch nghi vci môi trtthng lam viec,  nghien cIru dc lip,  sang  tao  và 
trin khai üng di.mg cong ngh - kr  thut tiên tin trong xây dung d có th trâ thành mt 
ehuyên gia trong nghiên cüu - üng dicing, dáp üng nhu cu phát trin bn vfrng, bâo dam 
que phOng, an ninh và hcrp táe quc t. 

B2. Myc tiêu cy the (Specflc Program Objectives) 

1. Co h thng kin thurc ehuyên sâu, tiên tin, toãn dien a vj tn hang du thuc linh 
virc khoa hQc k9 thut xây dung. 

2. Co näng lire nghién cüu doe 1p sang tao;  lam chü ducyc eác giá tnj cot lOi, quan 
trQng Co näng lire nghiên cfru dc 1p sang tao;  lam chü duc các giá trj cM lOi, 

quan trQng trong khoa hQc k thut; frng dicing, phát tnin va truyn dat  cáe tn thurc 

mâi thuc linh vire xây dimg; 

3. Co khã näng phát hen,  giãi quyM vn d mâi, phüc tap  phát sinh trong k9 thut 
xây dmng dáp üng phát tnin bn vthig; t ehüc quân 11 các hoat dng nghiên cüu 

và trin khai frng dmg khoa hQc k thut. 

C. CHUAN DAU RA CIIUNG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngzthi hQc tt nghip trInh d5 Tién si Tru'&ng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Nang 

ngành K9 thufl Xây drng có khá nãng: 

1. Sang tao  tn thüe thông qua viec  d xut mô hInh moni, l thuyM chuyên sau, lun 

dim riêng trong viec  giái quyM các vn d khoa hQe phurc tap  mang tmnh cp thiM 

trong linh we xây drng. 

2. Sir dvng  thành thao the cong eii tInh toán và thI nghim hen dai phiic v nghiên 
cüu chuyên sâu trong linh we xây dimg. 

3. Giái quyM mt each sang tao  cáe vn d mai, phüe tap  trong thirc tin ngãnh xay 

di,mg trén eci sà thng hyp dü lieu  kin thüc da chiu, dáp üng cáe tiêu chutn lien 
quan dn sue khOe, an toàn, môi trithng và yêu cu phát tnin kinh t - xa hi. 

4. T chüc hieu  qua eáe hoat dng nghiên ciiru theo nhóm thông qua viec  tçr djnh 
huang, din dat chuyén mon va thiM 1p mang lithi hyp tác trong nuâc va qu6c té. 

5. Ph bin kM qua nghién thu và tn thüc khoa h9e mOt  each rO rang và thuyM phvc 
tai eae hi tháo va các tap  chi ehuyên ngành trong nuac và qu& t cing nhu cho 
mi dM tucrng lien quan. 
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RUb'4G 

DH9C 

kc 

D. QUAN HE GIA MVC  TIEU CHUONG TRINH DAO TiO VI TAM NH!N, 
sU' MLNG CUA TRUYNG 

Mtic tiêu chung: 
Dào tao  nhãn lrc 

Tam nhIn: Dn 11am 2035, 
Truô'ng Dai  hQc Bach khoa 
- Dai hQc Ba Nng là 
tnr&ng dai  hQc nghiên ciru 
duçic cong  dng qu6c t ghi 
nhn, chü dng hcTp tác 
toàn cu trong giãi quyt 
các thách thüc kinh t - xâ 
hi trong rnrâc và th giâi. 

Sfr mng: Là cY sâ giáo due 

dai  hQc cung cap nguôn nhân 
1irc chit hrcmg cao, có nàng 
lirc dôi mâi, sang tao  và khâi 
nghip trong linh virc 
thutt - cong ngh; thirc hin 
NCKH và chuyn giao cong 
ngh phiic vii sij phát trin 
bn vthig kinh t - xà hi cüa 
min Trung - Tây Nguyen, 
trong nithc và quc t. 

Co dü nhng phm chat 
chInh tn, dao  due nghê 
nghip eUa mt nhà khoa 

hoc; 
Co kin thüc han lam 
chuyén sâu và chuyên bit X X 

Co kM näng hçc tp sut 

Co kM nang thich nghi v6i 
môi tru?xng lam vic, 
nghiên cfru dc lip, sang 
tao và trin khai ing dung 
cOng ngh - k thut tiên 
tin trong xây dung. 
Co th tr thành mt 
chuyên gia trong nghiên 
cüu - 1mg diing, dáp 1mg 
nhu cu phát trin bn 
vting, bão dam qu6c 
phOng, an ninh và hcp tác 
quôc tê 

X X 
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E. QUAN HE GIU'A MUC  TIEU CIJ THE V1 MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Myc tiêu chung: 
Dâo tao  nhân  lire  

Myctiêucyth: 
Dào tao  nhan hre \\ 

Co dü 
nh(tng 
phm 
eMt 

chmnh 
tij, dao  

due 
ngh 

nghip 
cüa mt 

nhà 
khoa 
bce; 

Co kin 
thüc han 

lam 
ehuyên 
sâu và 
chuyên 
bit 

Co 
kM 
näng 
hçc 
tp 
suM 
di; 

Co khã nng 
thich nghi vth 

môi tru&ng 
lãmvic, 

nghiên cfru 
de lap, sang 

tao  và trin 
khai üng 

dpng Cong 
ngh - k 

thut tiên tin 
trongxây 

dimg. 

Co th tr 
thành mt 
chuyên gia 

trongnghiên 
cüu - üng 

dimg,  dáp 
üng nhu eu 
phát trin bn 

v&ng, báo 
dam quc 
phOng, an 

ninhvàhcTp 
táe quc t 

MT1. Co h th6ng kin 
thfre ehuyên sâu, tiên tin, 
toàn din a vi trI hang du 
thue lTnh vrc khoa he kS 
thuât xây dimg. 

X X 

MT2. Co nng lire  nghiên 
etiru de 1p sang tao; lam 
ehü duce cáe giá trj eM lOi, 
quan trcng Co nng lire 
nghiên eiru de lap sang 
tao; lam ehü duce eáe giá 
trj cot lOi, quan trong trong 
khoa he k thut; üng 
dvng, phát trin và truyn 
dat eáe tn thüc mri thuôc 
linh vire  xây  dimg. 

x x x x 

MT3. Co kM näng phát 
hin, giãi quyM vAn d 
mói, phüe tap  phát sinh 
trong k thut xây dirng 
dáp iimg phát trin bn 
vtng; cO khá näng th chIrc 
và quân 11 các hoat dng 
nghién cüu và trin khai 
üng dimg  khoa hc k5 

th4t 
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F. QUAN HI GIO'A CHUAN DAU RA CTDT V(11 MVC  TIEU CTDT 

Miic tiêu ci th: 
Dào tao  nhân 1irc 

Chun du ra CTDT: \ 
Ng'ithi hQc t6t nghip eó khá\ 
näng 

MT1. Co h 
th6ng kin 

thüc chuyén 
sâu, tiên tin, 
toàn din a vi 
trI hang dAu 
thue lTnh 

we khoa hQe 
k thut xây 

dirng. 

MT2. Co näng 1ire 
nghiên curu de 1p sang 
tao; lam chIt &rcic cac 

giá tn ct löi, quan 
trQng Co näng litre 

nghiên elm de 1p sang 

tao;  lam chIt duçie cae 
giá tn ct löi, quan 

trcng trong khoa hQe k 
thut; 1mg diving, phát 
trin và truyn dat  các 
tn thlre mâi thuc lTnh 

wcxâydirng. 

MT3. Co 
näng phát 

giái quyt 
mâi, phlrc 

phát sinh trong 
thutt xây 

dáp 1mg phát 
bn v&ng; t 

quãn 11 eáe 
dng nghiên 
và tri 

dvng 

khã 
hin, 
vn d 

tap 

kS 
dmg 

trin 
chlre 

hoat 
elm 

ai 1mg 
QC k 

CDR1. Sang tao  tn thItc thông 
qua vice  dê xuât mô hInh mâi, l 
thuyêt ehuyên sâu, lun diem 
riêng trong vic giái quyêt eáe 
van dé khoa hQc phIte tap  mang 
tInh cap thiêt frong linh we xây 
dirng. 

X X X 

CDR2. SIr dimg thãnh thao eác 
cong er tInh toán và thi nghim 
hin dai phrc vti nghien elm 
chuyên sâu trong linh we xây 
dimg. 

X X 

CDR3. Giái quyêt mt each sang 
tao cáe van dê mài, phIrc tap 
trong thtrc tin ngành xây dmg 
trén cci sO' tong hcp dIr lieu  kiên 
thlrc da chiêu, dáp 1mg cáe tiêu 
chuân lien quan den sIre khOe, an 
toàn, môi truô'ng và yêu eau phát 
trien kinh té - xä hi. 

x x 

CDR4. To chIme hieu  qua eác 
hoat dông nghiên elm theo nhóm 
thông qua viec  tr  dinh  hithng, 
dan dat chuyên mon va thiêt 1p 
mang 1ux9i hç'p táe trong nithc và 
quôe tê. 

x x 

CI)R5. Tnmnh bay báo cáo khoa 
Phô biên kêt qua nghiên elm và 
iii thlre khoa hçe mt each rO 
rang và thuyêt phiie tai  cáe hi 
tháo và các tap  chI chuyên ngành 
trong nuâc Va quôe té cIrng nhu 
cho mi dôi tixclng lien quail. 

X X 
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G. Di sánh Chun du ra CTDT vol Khung trInh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt dlnh  1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CDR trInh do Tin Si  

Kiên thu'c K náng MIre tiy chü và trách nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

CDR1. Sang tao  tn thüc thông qua vic d xut mô hInh 
mdi, 1' thuyêt chuyên sâu, 1un diem riêng trong vic giãi 
quyét các van dé khoa hoc phüc tap  mang tInh cap thiêt 
trong linh vijc xây dxng. 

x x x 

CDR2. Sü dung thành thao các cong cu tInh toán và thI 
nghim hiên dai  phuc vti nghiên ct:ru chuyên sâu trong 
linh vuc xây duna. 

X X 

CDR3. Giãi quyêt mt cách sang tao  các vn d mói, 
phüc tap  trong thrc tiên ngành xây dung  trên co s& tong 
hop d& lieu kiên thlrc da chiêu, dáp üng câc tiêu chuân 
lien quan den süc khOe, an toàn, mOi trung và yêu câu 
phát tnién kinh té - xä hôi. 

X X X X X 

CDR4. T chüc hiu qua các hoat dông nghiên thu theo 
nhóm thông qua viêc tij djnh huâng, dan dat chuyên mOn 
và thiêt lap mang  hrOi hp tác trong nuOc và quOc te. 

X X X X X 

CEDR5. Phô biên kêt qua nghiên clru và tn thlrc khoa hoc 
môt cách rO rang và thuyét phiic tai  các hi thão và các 
tap chI chuyên ngành trong nuOc và quOc tê cflng nhu cho 
moi dOi tuorng lien quan. 

x x 

Kin thIrc K nàng Mfrc tiy chü và trách nhim 

KT1. Kin thic tiên tin, chuyên sau a vi KN1. K näng lam chü các l' thuy& khoa hoc, phuong TCTN1. Nghiên clru, sang tao  tn thlrc mOi 
tn hang dâu cUa mt linh vijc khoa hoc pháp, cOng cii phc vii nghién thu và phát triên TCTN2. Dua ra các tuang, kiên thüc mOi trong 
KT2. Kién thüc cot lOi, nén tang thuc ITnh KN2. K näng tOng hop, lam giàu và bô sung tn thüc nhng hoàn cãnh phüc tap  và khác nhau 
virc cüa chuyên ngành dào tao chuyên mOn TCTN3. ThIch 1mg, tu dlnh hi.rOng và dan dat 
KT3. Kiên thüc ye tO chüc nghien thu khoa 
hc và phát triên cOng ngh mOi 

KN3. K näng suy lun, phân tIch các van dé khoa hoc 
và dua ra nhng hixOng xü l mt cách sang tao,  dc dáo 

nhlmg nguai khác ,  
TCTN4. Phán quyêt, ra quyêt djnh mang tmnh 

KT4. Kién thlrc ye quán tn to chlrc KN4. K näng quán 1', diêu hành chuyên mOn trong chuyên gia 
nghién clru và phát tniên TCTN5. Quán l nghiên clm và có trách nhiêm 
KIN5. Tham gia thão luân trong nuâc và quOc tê thuôc cao trong vic hoc tap dê phát tnién tn thlrc 
ngành hoàc linh vjc nghién thu và phO bien các kêt qua chuyên nghiep,  kinh nghim và sang tao  ra 
nghién clru tu&ng mOi và qua tninh mai 

6 



DiJ HOC DA NANG CQN HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'UNG  Did HQC BACH KHOA Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUNG TR1NH DAO TAO TIEN SI 
(Ban hành kern theo Quyet cl/nh so' 1596/QD-DHBK ngày 11/6/2021) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chung trInh dào tao 
(tiêng Vit): 

K5r thut Tài nguyen nithc 

2. Ten chucmg trinh dào tao 
(tiêng Anh): 

Water Resources Engineering 

3. TrInh d dào tao: Tin si 

4. Mäingànhdàotao: 9580212 

5. D6i tucmg tuyn sinh: Diu kin du tuyn: 

1. Co bang tt nghip dai  hQc loai giOi trâ len hotc 
có bang thac sT; 
2. Dáp irng các diu kin theo quy djnh hin hành. 

6. Th&i gian dào tao: - 03 (ba) näm, d6i vâi NCS có bang thac si 

- 04 (ban) näm, di vâi NCS có bang dai  hQc. 

7. HInh th(ic dào tao: Chfnh quy 

8. S tIn clii yêu cau: - Ti thiu 90 tIn chi di vâi NCS có bang thac si 
- T6i thiu 120 tin clii d6i v6i NCS có b.ng dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng luãn an ducc dánh giá bAng phiu kin "Dat" 
hoc "Không dat" 

10. Van bAng t& nghip: Tin sT 

11. Vj trI vic lam: Tin sT ngành K thut Tài nguyen nithc tt nghiêp 
tai Tnràrng  Dai  hQc Bach khoa, Di hQc Dà Nang Co 
the lam vic tai  các vi trI: 

- Giâng day  và nghiên cüu các ca sâ giáo dc, c 
sâ nghiên cüu trong nuâc và quôc tê; 

- Quân l, nghiên ciru phát trin tai các ca quan, 
doanh nghip trong limb viic K thut Tài nguyen 
nixâc; 

- Khài nghip Trung tam, Vin nghiên ciiru, Phông 
thI nghim chuyên ngãnh; 

- Chuyên gia trong linh virc K thut Tài nguyen 
nuOc. 

12. Khá nng hQc tp nâng cao 
trmnh d sau tot nghip: 

- Tip tuc nghiên cfru nhfrng hithng mâi, chuyên 
sâu trong linh vjc K thu.t Tài nguyen rnthc; 
- Nghién cim sau tin si trong nithc và quôc té. 
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B. MUC TIEU CHUNG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

Tru'àng Dqi hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Nãng dào tgo ngzthi hQc tt nghip trInh d5 

Ti1n st ngành K9 thuçit Tài nguyen nzthc vól: 

Bi. Myc tiêu chung (General Program Objective) 

Dào tao  ngithi hQc có phm eht chmnh trj, dao  due; có kin thüc, näng 1c nghien 
elm, kS  näng ngh nghip ehuyên san và phát trin 1mg dmg khoa hQe và cong ngh 
trong lTnh vi,re K thut Tài nguyen ntthe; eó khã näng hQe tp su& di; có khã näng sang 
tao và tráeh nhim ngh nghip, thIch nghi vi môi tnthng lam vic; có thüc phve v' 
cong dng, dáp 1mg yêu cu phát trin kinh t - xA hi, báo dam quc phông, an ninh và 
hôi ithp qu6c t. 

B2. Myc tiêu cy t/z (Spec jflc Program Objectives) 

1. Co kin thlre thire t và 1 thuyt tiên tin, chuyên sâu 0 vi trI hang du trong linh 
we K thut Tài nguyen nithc; 

2. Co näng 1ire nghiên elm dc 1p, sang tao,  phát triên và truyên dat  tn thlre mâi, 
phát hin nguyen 1, quy 1ut tir nliiên — xa hi lien quan den linh we K thut Tãi 
nguyen nithc; 

3. Co khá nang giãi quyt nhftng vtn d mâi v khoa hQc cong ngh, htràng dn 
nghiên clru khoa hQc vâ hoat dng chuyên mon trong linh we K thut Tài nguyen 
nithc. 

C. CHUAN DAU RA CHIIONG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngw&i hQc toIt nghip trInh dç3 Tien st Tru'ôi'zg Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Náng 

ngành K9 thuU Ta! nguyen nzrác.. 

1. Co khã näng sang tao  tn thüc mth, tiên tin, chuyên sâu d giái quyt vn d khoa 
hçe phüc tap  trong linh we K' thut Tài nguyen nithc dáp 1mg eác tiêu chun v 
sIre khôe, an toàn, mOi trithng vã eác yêu cu phát tnin kinh t - xA hi; 

2. Co k9 näng lam chIr các phuorng pháp, cong cii phkie vii nghiên elm và phát tnién; 
suy lun, phãn tIch các v.n d khoa hQc và dna ra hirthig xi:r l môt each sang tao, 
de dáo; tng hp và lam giàu tn thlre chuyên môn; 

3. Co k9 näng truyn bá, ph bin tn thIre khoa hQc, thit lap mang lithi hp tác qu6e 
gia vã qu6c t trong quân l, diu hành hoat dng ehuyén mOn; 

4. Co khã näng tçr dinh huthig và dn dt chuyen môn; kM näng dna ra các kt lun, 
tu vn khoa hQe mang tinh chuyên gia. 
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D. QUAN Hi GIU'A MVC  TIEU CHING TR1NH DAO TAO VI TAM NH!N, 
sU' MiNG CUA TRIJ'NG 

Mic tiêu chung: 
Dào tao  ngthi hQc 

Tam nhIn: Dn nãm 2035, 
Trithng Dai  hQc Bach khoa 
- Dai hQc Dà Nng là 
trtthng dai hQc nghiên cuiu 
duçic cong  dng quc t ghi 
nhn, chIt dng hçrp tác 
toàn cu trong giái quyt 
các thách thlrc kinh t - xA 
hôi trong nithc và th giâi. 

Sfr mng: Là cci sO' giáo diic 
dai hc cung cap nguôn nhãn 
lijc cht hxcing cao, có näng 

1?c  di m6i, sang tao  và khâi 
nghip trong lTnh viic k$' 
thut - cong ngh; thuc hin 
NCKH và chuyn giao công 
ngh phiic viii sii phát trin 
bn vftng kinh t - xà hi cIta 
min Trung - Tây Nguyên, 
trong nuâc Va quôc té. 

Co phâm chat chInh 
dao dItc; 
Co kin thlrc, näng lirc 
nghién clru, k näng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
trin 1mg dimg khoa hQc Va 
cong ngh trong linh vijc 
K thut Tài nguyen rnxàc 

Co khã näng hQc tp suôt 
dO'i; X 

Co khã näng sang tao  và 
trách nhim ngh nghip, 
thIch nghi vâi môi ftiO'g 
lam vic; 

X 

Co thlrc phiic vti cong 
dng, dáp 1mg yêu cu 
phát trin kinh t - xã hi, 
bão dam qu6c phOng, an 
ninh và hi nhp quc t. 

X X 

av  

RJ 4G 
)/\ OC 
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E. QUAN HI GIU'A MUC TIEU CU  THE VI MUC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Myc tiêu chung: 
Dào tao  ngixi hQc 

Muc tiêu cy the: 
Dào tao  ngithi hc 

Co 
phm 
chit 

chInh 
trj, 

dao 
due 

Co kin thüc, 
näng 1irc 

nghién cüu, kS 
näng ngh 

nghip chuyên 
sau vã phát 

trin 1mg dimg 
khoahQcvà 
cong ngh 

trong lTnh vire 
K thut Tài 
nguyen nuâc 

Co 
kM 
näng 
hçc 
tp 
suM 
d?yi 

Co kM 
näng sang 

to và 
trách 
nhim 
ngh 

nghip, 
thIchnghi 
vth môi 
tming 

lam vic 

Co ' thüc 
phiic vti 

cong  d&ig, 
dáp 1mg yêu 

cu phát 
trin kinh t 
- xã hi, bäo 

dam qu6c 
phông, an 
ninh và hi 

nhp que t 

MT1. Co kin thüe thire t 
và 1 thuyM tiên tin, 
chuyên sâu a vj tn hang 
du trong linh virc K 

X X 

thut Tài nguyen nithc; 
MT2. Co näng lije nghiên 
elm dc lap, sang tao,  phát 
tnin và truyn dat tn thüe 
mài, phát hin nguyen 1, 
quy luât tij nliiên — x hi 
lien quan dn lTnh we K5i 
thut Tài nguyen nithe; 

X X X X X 

MT3. CO khã näng giái 
quyêt nhftng vn d mâi v 
khoa hQc cOng nghe, 
hrncng dn nghiên elm 
khoa hQc vâ hoat dung 
chuyên mon trong linh vtjc 
K thut Tài nguyen rnthc. 

X X X X 
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F. QUAN HE GI1YA CHUAN DAU RA CTDT VI M!JC TIEU CTDT 

Mitc tiêu cii, th: 
Dào tao  ngithi hQc 

Chun du ra CTDT: 
Ngu&i hQc t& nghip 

MT1. Co kin 
thüc thrc t và 
1 thuyt tiên 

tin, chuyên sâu 
a vi trI hang du 
trong lTnh virc 
K5 thuãt Tài 
nguyen rnthc 

MT2. Co näng 1%rc 
nghién cüu dc lap, 

sang tao,  phát trin 
và truyn dat  tn 

thüc m&i, phát hin 
nguyen 1, quy 1ut 
tr nhiên — xã hôi 
lien quan dn lThh 
virc K thuat  Tài 

nguyen nuac 

MT3. Co khã 
näng giái quyt 

nhffiig v.n d m6i 
v khoa hQc cong 

nghe,  hithng dn 
nghiên cüu khoa 
hQc và hoat dông 
chuyên mon trong 

virc K thut 
nguyen nithc 

CDR1. Co khã näng sang tao 
tn thüc mâi, tiên tiên, chuyên 
sâu dê giái quyêt van dê khoa 
hQc phüc tap  trong linh virc K 
thut Tài nguyen nuâc dáp üng 
các tiêu chuàn ye sue khOe, an 
toàn, môi tnr?Yng Va CC yêu 
câu phát triên kinh té - xa hi; 

x x x 

CDR2. Co k nang lam chü các 
phrnmg pháp, cOng c1i phiic viii 
nghiên ciiru và phát triên; suy 
1un, phãn tIch eác van dê khoa 
h9c và dim ra hu&ng xir 1 mt 
each sang tao,  dc dáo; tng 
hçip và lam giàu tn thüe chuyên 
mOn; 

x x x 

C13R3. Co k näng truyn ha, 
phô biên tn thüc khoa h9c, thit 
lêtp mng luâi hqp tác quôc gia 
và quôc te trong quãn 1, diêu 
hành hoat dng chuyên mOn; 

X X 

CDR4. Cókhã nang tr djith 
hu&ng và dan dat chuyén môn; 
khã näng dua ra các kêt lun, t'i 
van khoa h9c mang tInh chuyên 
gia. 

X X 
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G. Dôi sánh Chun dãu ra CTDT vó'i Khung trInh d quôc gia (TDQG) Vit Nam (Quyêt djnh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

COR trinh d Tiên si 

Kién thü'c K5 ning Murc tir chü vl trách nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

COR1. Co khi nãng sang tao tn thüc mOi, tién 
lien, chuyén sau de giái quyét van dê khoa hQc 
phüc tap  trong linh vtrc K9 thuat  Tài nguyen nuOc 
dáp üng các tiêu chuân ye sirc khOe, an toàn, môi 
truông và cic yêu câu phit triên kinh té - xã hôi; 

X X X X X 

CDR2. Co k nãng lam chü các phuang pháp, 
cong cu phuc vv nghiOn thu vi phát triên; suy 
luân, phin tIch cac yin de khoa hoc và dua ra 
huOng xi:r l' môt cich sang tao,  dc dáo; tong hp 
và lam giiu tn thüc chuyén môn; 

X X X X 

CDR3. Co k9 näng truyén bá, phô biên tr thirc 
khoa hQc, thiêt 1p mang hrâi hçrp tác quôc gia 
và quôc té trong quin 1, diêu hành hoat dông 
chuyên môn; 
CDR4. Co khi näng tu dinh hiiOng và din dat 
chuyên môn; khi näng dua ra các kêt 1un, tu van 
khoa hçc mang tInh chuyên gia. 

x X X X X 

Kiên thrc K3 ning Mirc ty' chü vi trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyên siu a v KN1. K ning lam chü các l' thuyt khoa hoc, phirang TCTN1. Nghiên ciru, sang tao  tn thirc mOi 
trI hang du cüa môt linh vixc khoa hQc pháp, cOng ciii phi,ic vi,i nghiên thu và phát tniên TCTN2. Dua na các ttxO'ng, kin thtrc mâi 
KT2. Kiên thac cOt lOi, nén ting thuc linh KN2. K ning tOng hap, lam giàu và bô sung tn thirc trong nhng hoin cinh phirc tap  và khic nhau 
virc cüa chuyen ngành dào tao chuyên mon TCTN3. ThIch üng, tij dnh hu&ng và din dat 
KT3. Kiên thüc ye tO chc nghiên thu khoa KN3. K ning suy lun, phin tIch cic yin dê khoa hQc nh&ng ngui khác 
hoc vi phát tnin cong ngh rnài và dim ra nhng htxàng xir l môt cách sing tao,  dc dáo TCTN4. Phin quyt, ra quyt djnh mang tInh 
KT4. Kiên thüc ye quin tij to chrc KN4. K ning quin li', diu hinh chuyen mon trong chuyén gia 

nghiên c1ru vi phát triên TCTN5. Quin l' nghiên ciru và cO trách nhiêm 
KN5. Tham gia thio luân trong nuOc và quôc te thuc cao trong viêc hoc tap dê phát tniên tn thüc 
ngành hoàc linh vuc nghiên ciru và phô biên các ket qua chuyên nghiêp, kinh nghiém và sang tao  ra ' 
nghiên cüu tuâng mOi vi qua trmnh mOi 
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DJ HOC DA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'UNG DiI HQC BACH KHOA Dc 1p - Tiy do - Hnh phuic 

MUC TIEU, CHUAN DAU RA CHUiNG TRNH DAO TAO TIEN Si 
(Ban hành kern theo Quyit djnh s 1596/QD-DHBK ngày 11/6/2021,) 

A. THÔNG T1J TONG QUAT 

1. Ten chucing trInh dào tao 
(tieng Vit): 

K thut Xây dirng  Cong trinh ThUy 

2. Ten chuang trinh dào tao 
tiêng Anh): 

Hydraulic Stnictures Engineering 

3. Trinh do dào tao: Tin si 

4. Mangànhdaotao: 9580202 

5. Di tixcxng tuyn sinh: Diu kin dir tuyn: 

1. Co bang t& nghip dai  hçc loai giOi trâ len hotc 
có bang thac sT; 

2. Dáp üng các diu kin theo quy djnh hin hânh. 

6. Than gian dào tao: - 03 (ba) näm, di vth NCS có bang thac si 
- 04 (ban) nm, di vâi NCS có bang dai  h9c. 

7. Hinh thüc dào tao: ChInh quy 

8. S tin clii yêu cau: - T6i thiu 90 tin chi di vâi NCS có bAng thc si 
- T6i thiu 120 tin chi d6i vâi NCS có bAng dai  hQc 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riêng lun an thrçrc dánh giá bang phiu kin "Dat" 
hoc "Không dat". 

10.Vän bAng tt nghip: Tin sT 

11. Vi tn vic lam: Tin sT ngành K thut Xây dimg Cong trinh Thüy 
tot nghip tai Tnthng Dai hçc Bach khoa, Dai hc 
Dà Nàng có the lam viec tai các vi tn: 

- Giàng day  và nghién cfru các ci s0 giáo diic, ca 
sâ nghiên cüu trong nithc và quôc te; 

- Quãn l, nghiên cilru phát trin tai  các c quan, 
doanh nghip trong lTnh virc K thut Xây thing 
Cong trmnh Thüy; 

- Khâi nghip Trung tam, Viên nghién cüu, Phông 
thi nghim chuyén ngành; 

- Chuyên gia trong lTnh virc K thut Xây dvng 
Cong trInh Thñy. 

12. Khã näng hQc tp nâng cao 
trInh dO sau tot nghip: 

- Tip tiic nghién ciru nhftng hu&ng mâi, chuyên 
sâu trong linh virc K thutt Xây dimg Cong trinh 
ThUy; 
- Nghiên cfru sau tin si trong rnrâc và quc té. 



B. MVC  TIEU CHUONG TRINH DAO TiO (Program Education Objective) 

Trzthng Dai hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Náng dào tgo ngwài hQc tht nghip trInh dç3 

Tien sT ngành K9 thu4U Xáy dimg COng trmnh Thzy vó'i.• 

Bi. Myc tiêu c/lung (General Program Objective) 

Dào tao  ngithi h9c Co ph.m cht chmnh trj, dao  due; cO kin thüc, näng hrc nghiên 
eüu, k5 näng ngh ng1iip chuyên sâu và phát trin 1mg diing khoa hQe và cong ngh 
trong linh viie K thut Xây dirng Cong trinh Thüy; có kM näng hQc tp suOt di; cO kM 
näng sang tao  và tráeh nhim ngh nghip, thIeh nghi v6i môi trithng lam vic; CO ' thüc 
phiic viii cong  dng, dáp 1mg yéu cu phát trin kinh t - x hi, báo dam quc phOng, an 
ninh vâ hôi nMp qu6c t. 

B2. Myc tiêu cy th ('Specflc Program Objectives) 

1. Co kin thlre tiên tin, chuyên sâu i vj trI hang du thuc linh vrc K thuât Xây 
drng Cong trinh Thüy; 

2. Co nang lirc nghiên elm dc lap, sang tao,  phát trin và truyn dat  tn thlre mth, 
phát hin nguyen 1, quy 1ut tx nhiên - xâ hi lien quan dn lTnh virc K thut Xây 
dijng Cong trinh Thüy; 

3. Co kM nang giãi quyt nhftng vn d mâi v khoa hQc, cOng ngh; huOng dn 
nghiên elm khoa hQe vâ hoat dng chuyên mon trong linh vire K thut Xây dirng 
Cong trinh ThUy. 

C. CHUAN DAU RA CHUNG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngu'ài hQc tO't nghip trInh d3 Tiê'n st Tru'&ng Dqi hQc Bach khoa, Dgi hQc Dà Náng 

ngành K9 thufl Xdy dirng Cong trinh Thry: 

1. Co kM näng nghiên elm, sang tao  tn thlre mâi, tiên tin, chuyên sâu d giãi quyt 
v.n d khoa hQc phüc tap  thuc lTnh virc K thut Xây dimg Cong trmnh Thüy dáp 
1mg các lieu chun v sue khoê, an toãn, môi tnthng và các yêu cu phát trin kinh 
t-xAhi; 

2. Co k näng lam chü các phi.wng pháp, cOng cii phic vt nghiên elm và phát trin; 
suy 1un, phãn tIch cáe vn d khoa hQc va dua ra nhftng hulmg xü 1 mt each 
sang tao,  dc dáo; tng hqp, lam giàu va b sung tn thüe chuyên môn; 

3. Co k näng truyn ha, ph bin tn thüe khoa hQe, thit 1p mng hrâi hcp tác qu6e 
gia và quc th trong quãn l, diu hành hoat dng chuyên môn; 

4. Co khá näng tir djnh hulmg và dn dt chuyén môn, kM näng dua ra cac kt luãn, 
tu vn khoa h9c mang tInh chuyên gia thue ehuyên ngành nghiên elm. 



D. QUAN HE GIU'A MUC  TIEU CHI1NG TR!NH DAO TiO Vfl TAM NH!N, 
Sl MJNG CUA TRI1NG 

Mic tiêu chung: 
Dao tao  ngthi hQc 

Tam nhIn: Dn 11am 2035, 
Tnthng Dai  hQc Bach khoa 
- Dai hQc Da Nng là 
tni&ng dai hQc nghiên cüu 
ducic cong  dng que th ghi 
nhn, chü dng hcip tác 
toàn cAu trong giái quyt 
các thách thüc kinh t - xà 
hôi trong nithc và th giâi. 

Sfr mng: Là eq sâ giáo due 

dai  hçc cung cap nguôn nhân 
1irc chtt liKing cao, Co näng 

luc di mth, sang tao  và khâi 
nghip trong lTnh virc k5 
thut - cong ngh; thirc hin 
NCKH và chuyn giao cong. 
ngh phiic vu si,r phát trii 
bn vt1ng kinh t - xâ hi cüa 
min Trung Tây Nguyen, 
trong mthc và que t. 

1, 

Co phâm chat chInh trj, 
dao due; 
Co kin thüc, näng lirc 
nghiên cüu, k näng ngh 
nghip chuyên sâu và phát 
trin üng dung  khoa hQc Va 
cong ngh trong linh virc 
K thuât Xây diyng Cong 
trmnh Thüy; 

X X 

Co khã nang hoc tp su6t 
di; X 

Co khã näng sang tao  và 
trách nhim ngh nghip, 
thIch nghi vi môi tru&ng 
lam vic; 

X 

Co thüc phuc vi cong 
dng, dáp üng yeu cu 
phát trin kinh t - xâ hi, 
bão dam quc phông, an 
ninh và hi nhtp qu6c t. 

X X 



E. QUAN HE GIA MVC  TIEU CV  THE VR MUC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Mc tiêu chung: 
Dào tao  ngu&i hçc 

Myc tiêu cy the: 
Dào tao  ngui h9c 

có 
phm 
chit 

chmnh 
trj, 

dao 
düc 

Co kin thüc, 
nãng 1rc nghiên 

cuxu, k nitng 
ngh nghiép 

chuyén sâu và 
phát trin frng 
diving khoa hQc 
và cong ngh 
trong linh virc 
k thut xây 

dirng cong trinh 
thüy 

có 
kM 

nang 
hQc 
tp 
su6t 
diii 

cO kM 
nng sang 

tao  và  
trách 
nhim 
ngh 

nghip, 
thIch nghi 
vi môi 
tniàng 

lam vic 

cO thIrc 
phtic vii 

cong  dng, 
dáp frng yêu 

cu phát 
trin kinh t 
- xã hi, báo 

dam quc 
phông, an 
ninh và hi 

nhp quc t 

MT1. Co kin thüc tiên 
tin, chuyén sâu a vj trI 
hang du thuc linh virc 
K thut Xây dimg Cong 
trInh Thüy; 

X X 

MT2. Co näng 1irc nghiên 
ciiru dc lip,  sang  tao,  phát 
trin vâ truyn dat  tn thüc 
mâi, phát hin nguyen i, 
quy lut tr nhien — xã hQl 
lien quan dn lTnh virc K 
thut Xây dimg Cong trjnh 
Thüy; 
MT3. CO khã nãng giái 
quyt nhftng vn d mâi v 
khoa hçc, cong ngh; 
hrn9ng dn nghiên cüu 
khoa hQc và hoat dng 
chuyên mon trong linh vic 
K thut Xây dimg Cong 
tninh Thüy. 



F. QUAN H GffYA CHUAN DAU RA CTDT vOi MIJC TIEU CTDT 

Myc tiêu cy th: 
Dao tao  ngu&i hQc 

Chun du ra CTDT: 
Nguäi hc Mt nghip 

MT1. Co kin 
thüc tien tin, 

chuyên sau a vj 
trI hang dAu 

thuc linh virc 
K thuât Xây 

dirng Cong 
trInh Thüy 

MT2. Co näng 1irc 
nghiên ciru dc lip,  
sang tao,  phát trin 

và truyn dat  tn 
thüc mâi, phát hin 
nguyen 1, quy 1ut 
tir nhiên — xâ hi 
lien quan dn linh 
virc Ki thut Xây 
drng Cong tnInh 

Thüy 

nàng 
nhftng 
v khoa 
ngh; 
nghiên 
bce 
.uyen 

MT3. Co khá 
giãi quyêt 
vn d mai 

hQc, cong 
huang dn 

cüu khoa 
và hoat dng 

mon trong 
virc K thut 
dung Cong 

Inh ThUy 
CDR1. Co kha nang nghien 
ciiru, sang tao  tn thüc mâi, 
tién tiên, chuyên sâu dê giãi 
quyêt van dê khoa hc phüc 
tap thue lTnh vijc K5 thut 
Xây dirng Cong trInh Thüy 
clap iimg các tiêu chuãn ye 
sue khoé, an toàn, mOi 
tnthng và các yêu câu phát 
triên kinh té - xâ hi; 

x x x 

CDR2. Co k nàng lam chü 
các phucmg pháp, cong cii 
phiic vii nghiên cüu và phát 
triên; suy lun, phân tIch cáe 
van dé khoa hoe và dua ra 
nhftng hixmg xr l mt 
each sang tao,  dc dáo; Mng 
hcp, lam giàu va ho sung tn 
thüc chuyên môn; 

X X X 

CDR3. Co k nang truyn 
bá, phô biên fri thüe khoa 
hoe, thiêt lap mng lithi hqp 
tác quOe gia Va quOc tê 
trong quân 1, diêu hành 
hoat dng chuyén môn; 

x x 

CDR4. Co kM nang tr djnh 
huâng và dan dat chuyên 
rnôn, kM nãng dua ra các 
kêt lun, tii van khoa hçc 
mang tInh ehuyên gia thuc 
chuyên ngành nghiên eiiru. 

x x 



G. Di sánh Chun du ra CTDT vói Khung trInh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt dnh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

CDR trinh do Tin si  

Kiên thIrc K nIng Murc tir chü và trich nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 

3 
KT 

4 
KN 

1 
KN 

2 
KN 

3 
KN 

4 

KN 
5 

TC & 
TN 1 

TC & 
TN 2 

TC & 
TN 3 

TC & 
TN 4 

TC & 
TN 5 

CDR1. Co khá nàng nghiên cüu, sang tao  tn thirc 
mâi, tiên tiên, chuyên sau dé giãi quyêt van dé khoa 
hQc phüc tap  thuôc linh vrc K thuât Xây dung 
Cong trInh Thüy dáp 1ng các tiêu chuân ye sue 
khoé, an toàn, môi trumg và các yêu câu phãt tniên 
kinh té - x hôi; 
CDR2. Co k nãng lam chü các phuGng pháp, cong 
cu phuc vu nghiên ciru và phát tnién; suy lun, phân 
tIch các van de khoa hoc và dua ra nhUng hung xü 
l' môt cách sang tao,  dc dáo; tOng hqp, lam giàu và 
bô sung tn thüc chuyên mOn; 

X X X X 

CDR3. Co k näng truyên bá, phô biên tn thüc 
khoa hQc, thiêt 1p mang luth hcrp tác quôc gia 
và quôc té trong quán 1, diêu hành hoat dng 
chuyén môn; 
CDR4. Co khá näng tu djnh huâng và dn dt 
chuyên môn, khâ näng dua ra các kêt luân, tu vn 
khoa hQc mang tInh chuyên gia thuôc chuyOn ngành 
nghiên cm. 

Kin thfrc K5 nng MiIc tty chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyén sau a vi KN1. K nàng lam chO các l thuyt khoa hQc, phuGng TC&TN1. Nghien cüu, sang tao  tn thüc mOi 
tn hang dau cOa mt linh vrc khoa hçc pháp, cOng cii phuc vi,i nghien cüu và phát tnien TC&TN2. Dim ra các tu&ng, kiên thtirc mâi 
KT2. Kien thrc cot lOi, nén tang thuc linh KN2. K näng tong hqp, lam giàu và bô sung tn thrc trong nhüng hoàn cánh phirc tap  và khác nhau 
vijc cOa chuyén ngành dào tao chuyên mon TC&TN3. ThIch üng, tir dnh huOng và dan dat 
KT3. Kiên thirc ye to chüc nghién cüu khoa KN3. K näng suy lu.n, phân tIch các van dé khoa hoc nhng nguai khác 
hoc và phát trién cong nghé rnOi và dua ra nhüng huOng xr l' môt cách sang tao,  doe dáo TC&TN4. Phán quyét, ra quyt djnh mang tInh 
KT4. Kién thüc ye quán tn tO chuxc KN4. K nàng quãn li', diêu hành chuyén mon trong chuyén gia 

nghién ctru và phát triên TC&TN5. Quãn 1 nghiên ciru vâ có trach nhiém 
KN5. Tham gia thão luân trong nuâc va quOc tê thuôc cao trong vic hoc tap dé phat tnién tn thiirc 
ngành hoãc linh we nghién ciu và phô bién các ket qua chuyén nghip, kinh nghim và sang tao  ra 
nghiên cru tuOng mOi va qua tninh mOi 



DJ HOC DA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA YIT NAM 
TRIJNG  DiI HQC BACH KHOA Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

M1JC TIEU, CHUAN DAU RA CHUJNG TRiNH DAO T30 TIEN SI 
(Ban hành kern theo Quyt d.inh s 1596/QD-DHBK ngày 1]/6/2021) 

A. THÔNG TIN TONG QUAT 

1. Ten chrnmg trinh dào tao 
(tieng Vit): 

K thut môi tru&ng 

2. Ten chucmg trInh dào tao 
(tieng Anh): 

Environmental Engineering 

3. TrInh d dào tao: Tin si 

4. Mãngànhdàotao: 9520320 

5. D6i ttrçlng tuyn sinh: Diu kin du tuyn: 

1. Co bang t& nghiep dai  hQc  l°ai  giôi trâ len hoic 
có bang thac Si; 

2. Dap üng các diu kin theo quy djnh hin hãnh. 

6. Thi gian dào tao: - 03 (ba) nam, d6i vâi NCS có bang thac si. 
- 04 (b6n) näm, d6i vâi NCS có bang dai  hQc. 

7. Hinh thüc dào tao: ChInh quy 

8. s6 tin chi yêu cu: - T6i thiu 90 tIn clii di v&i NCS có bang thac si. 
- Ti thiu 120 tIn clii d6i vâi NCS Co bang dai  hoc. 

9. Thang dim: Thang dim 10, lé dn 0,5. 

Riéng luân an duqc dánh giá b.ng phiu kin "Dat" 
hay "Không dat". 

10. V bang t& nghip: Tin si 

11. Vi trI vic lam: Tin si ngành K thut môi tnr&ng t6t nghip tai 
Trithng Dai  hQc Bach khoa, Dai hQc Dà Nkg có 
the lam vic tai  các vj trI: 

- Giáng day  và nghiên cüu a các Vin, Tnthng dai 
hQc trong nuâc Va quôc tê; 

- Quàn l, nghiên cüu phát trin (R&D) tai  cac ca 
quan, doanh nghip trong limb virc môi ththng; 

- Khâi nghip Trung tam, Vin nghiên cüu, Phàng 
thI nghim chuyên ngành moi trithng; 

- Chuyên gia có trinh d cao trong chuyên nganh 
K thut môi tru&ng. 

12. KM nàng hQc tap nãng cao 
trInh do sau tot nghip: 

- Tip tiic nghiên c1ru nhüng huàng mài, chuyên 
sâu trong linh vijc môi trithng; 
- Nghiên cüu sau tin si trong rnxâc và quc t& 

I 
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B. MUC TIEU CHUNG TRINH DAO TAO (Program Education Objective) 

Tnrôi'zg Dqi hQc Bach khoa, Dcii hQc Dà Náng dào tgo ngtri'1i hQc tt nghiçp trmnh d5 

Tthn sT ngành K9 thu42t mói trzilmg vói: 

Bi. M,c lieu c/lung (General Program Objective) 

Dào tao  ngithi hQc có phm cht chmnh trj, dao  due; có kin thüc, näng lire  nghiên 
ciru, k5 nng ngh nghip ehuyên sâu v linh virc kS thut môi trtrmg va phát trin frng 
dimg khoa hQc và Cong ngh ttxmlg xfrng v&i trInh d dào tao;  eó khã nng hQe tp suôt 
dan; có kM nng sang tao  và trách n1iim ngh nghip lien quan dn lTnh vire môi tnthng, 
thIeh nglii vâi môi tnthng lam vie; có ' thüc phiie vi cong  dng, dáp üng yeu cu phát 
trin kinh th - xa hi, bão dam quc phông, an ninh và hi nhp qu6c t. 

B2. M4Ic tiêu cy t/i (Specflc Program Objectives) 

1. Co kin thüc thc t và 1' thuyt tiên tin, chuyên sâu a vi tn hang du cüa chuyên 
ngành K thut môi trtthng; dc biet  là lirih vrc kim soát ô nhim, bão v và thai 
thác hcrp l các ngun tài nguyen; 

2. Co näng lire nghiên cüu dc l.p, sang tao,  phát tnin và truyn dat  tn thüe mth lien 
quan dn k thut môi tnthng, phát hin nguyen i, quy lut tir nhiên - xä hi; 

3. Co kM näng giãi quyt nhng vn d m6i v khoa hQc, cOng ngh, hu6ng dn 
nghiên eüu khoa hQc và hoat dng chuyên mon trong linh virc môi tnthng. 

C. CHUAN DAU RA CHIftJNG TRINH DAO TAO (Program Learning Outcomes) 

Ngwôl hQc tt nghiçp trinh d3 Tien sT Tru'&ng Dqi hQc Bach khoa, Dqi hQc Dà Nàng 

ngành K9 thut rnôi tru'àng: 

1. Co kM nang sang tao  tn thüc mai, tiên tin d giái quyt vn d khoa hQe phüc tap 
dáp ung các yéu cu phát tnin kinh t - xã hi; giái quyt eác vn d chuyên sau v khoa 
hQc dáp üng cáe tiêu chun v sue khOe, an toãn, mOi tnthng; 

2. Co k5 näng lam chü các phi.rcrng pháp, eOng ci phire vii nghién eüu và phát triên; 
Co khã näng suy lun, phãn tIch các vn d khoa hQc; d xut nhftng huang xr l' mt 
each sang tao,  dc dáo; tng hcip và lam giàu tn thüc chuyên mon trong linih vire môi 
truô'ng; 

3. Co k näng truyn bá tn thüc khoa hQc tnong quân l, diu hânh hoat dng chuyên 
mOn v k thut kim soát 0 n1iim; thit 1p mang luâi hçrp tác que gia và qu6c t trong 
quãn l', diu hanh hoat dng ehuyen mon trong lTiih virc báo v mOi tnthng và tài nguyen 
thiên ithien; 

4. Co kM näng tir  djnh hithng và dn dtit eác vn d chuyên mon trong linh virc m0i 
truàng; CO kM näng dua ra cac kt lun, ti.r vn khoa hQe mang tInh chuyén gia lien quan 
dn các d an môi tnthng. 
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D. QUAN HE GI1JA MVC  TIEU CHTIONG TR]NH DAO TiO VUI TAM NH!N, 
sU' MNG CUA TRI11NG 

Miic tiêu chung: 
Dào tao  ngui h9c 

Tm nhIn: Dn nãm 2035, 
Trithng Dai hc Bach khoa, 
Dai h9c Dà Nng là tnthng 
dai hQc nghien cüu duçrc 

cOng dng qu6c t ghi 
nhn, chü dng hçTp tác 
toãn cu trong giái quyt 
các thách thüc kinh th - x 
hi trong nuórc và th gi6i. 

Si? ming: Là ca sâ giáo diic 
dai hQc cung cap nguôn nhãn 
1irc cht hrçmg cao, có nng 
1c di miii, sang tao  và khâi 
nghip trong linh virc k9 
thu9t  - cong ngh; thiic hin 
NCKH và chuyn giao cong 
ngh phiic vu sir phát tTên 
bn vftng kinh th - xA hOi cu 

inin Trung - Tây Nguyêi 
trong nuó'c Va quôc tê. 

- Co phAm chit chinh tn, 
daodüc; 

X 1/  

- Co kiên thüc, näng lrc 
nghiên cüu, k näng ngh 
nghip chuyên sau v linh 
vIc k thut môi trithng và 
phát tnin üng dung khoa 
hQc va cOng ngh tlxcmg 
xüng vâi trInh dO dào tao; 

X X 

- Co khã näng hc tp suM 
X 

- Co khã näng sang tao  và 
trách nhim ngh nghip 
lien quan dn linh vuc môi 
tnthng, thich nghi vâi mOi 
trtthng lam vic; 

X 

- Co thüc phiic viii cong 
d611g, dáp lrng yeu cu 
phát trin kinih th - xã hOi, 
bão dam qu6c phOng, an 
ninh và hOi  nhp qu& t. 

X X 
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E. QUAN H GIU'A MVC  TIEU CIJ THE Vfl MVC  TIEU CHUNG CUA CTDT 

Myc tiêu chung: 
Dào tao  ngithi hQc 

Myc tiêu cii th: 
Dào tao  ngiri hQc 

Co 
phm 
cht 

chinh 
trj, 

dao 
düc; 

Co kin thüc, 
näng 1irc 

nghiên ciru, kS 
näng ngh 

nghip chuyén 
sâu v linh vixc 
k5 thut môi 

tnthng và phát 
trin 1mg dyng 
khoahQcvà 
cong ngh 

tirnng x1mg vri 
trmnh d dào 

tao; 

Co 
khã 
nng 
hQc 
tp 
su6t 
diii; 

Co khá 
näng sang 

tao  và trách 
nhim ngh 
nghip lien 
quan dn 
linh virc 

môi 
trtthng, 

thIchnghi 
vâi môi 

tnthng lam 
vic; 

Co thüc 
phiic vii 

cong  dng, 
dáp 1mg 
yéu cu 

phát trin 
kinh t - xà 

hi, báo 
dam quc 
phông,an 

ninh và hi 
nhp quc 

té. 

MT1. Co kin thlrc thtrc t 
và l thuyt tiên tin, 
chuyên sâu a vi trI hang 
du cüa chuyên ngành K 
thut mOi tnrông; dtc bit 
là linh vrc kim soát ô 
nhim, báo v và khai thác 
hçp l các ngun tài 
nguyen; 

X X 

MT2. Co näng 1irc nghiên 
elm dc lip,  sang  tao,  phát 
trin và truyn dat  tn thüc 
m6i lien quan dn kS thut 
môi trithng, phát hin 
nguyen l, quy lut tr 
nhiên - xâ hi; 

X X X X 

MT3. Co khá näng giãi 
quyt rihüng vn d m6i v 
khoa hQc, cong ngh, 
hithng dn nghiên elm 
khoa hQc và hoat dng 
chuyén mon trong lTnh vijc 
môi trtthng. 

X X X 

4 



F. QUAN H GffJA CHUAN DAU RA CTDT V(11 MVC  TIEU CTDT 

Mite tiêu clii th: 
Dào tao  ngijàri hQc 

Chun du ra CTDT: \ 
Ngithi hQc t& nghip 

MT1. Co kin thLlrc 
thirc t và l thuyt 
tiên tin, chuyên 
sau a vi trI hang 
du cilia chuyên 
ngành K thuât 
môi trithng; dtc 
biet là lTnh VLTC 

kim soát ô nhim, 
báo v và khai thác 
hcvp l' các ngun 

tài nguyen 

MT2. Co näng 
l%rc nghiên c11ru 
dc lip, sang 

tao,  phát trin 
và truyn dat 
fri thilrc mâi 

lien quan dn 
k5 thut môi 
trithng, phát 

hin nguyen l, 
quy 1ut tr 

nhiên - xà hi 

MT3. 
nng 
nhftng 
mai 

hQc, 
ngb, 

dn nghiên 
khoa 
hoat 

cuyen 
tr 

Co khã 
giãi quy& 

vn d 
v khoa 

cong 
hithng 

cüu 
hQc Va 
dng 

mon 
lTnh virc 
ththng 

CDR1. Co khá näng sang tao  fri 
thüc mai, tiên tién dê giái quyêt 
van dê khoa hQc philrc tap  dáp 
11mg các yêu câu phát triênkinh 
tê - xä hi; giái quyêt các van dê 
chuyên sâu ye khoa hQc dáp 11mg 
các tiêu chuân ye si'rc khOe, an 
toàn, môi tnthng; 

x x 

.JJ 

x 

CDR2. Co k náng lam chü các 
phuang pháp, cOng cii  phiic  vii 
nghiên cilru và phát triên; cO khã 
näng suy lun, phân tIch các van 
dê khoa hoc;  dê xuât nhing 
hu&ng xilr l mt cách sang tao, 
dc dáo; tOng hcip và lam giàu fri 
thilrc chuyên mon trong linh vrc 
mOi tnr611g; 

X X 

CDR3. Co k5 näng truyn bá fri 
thilrc khoa hc trong quail l3, 
diêu hành hoat dng chuyén mon 
ye k thut kiêm soát 0 nhiêm; 
thiêt 1p mang  hthi hçp tác quOc 
gia Va quOc tê frong quân l3, 
diêu hành boat dng chuyên mon 
trong limb virc  bào v môi tnr?Yng 
và tài nguyen thiên nhiên; 

X X 

CDR4. Co khá näng tir djnh 
hrn9ng và dan dat các van dé 
chuyên mon trong linh viic mOi 

X X tnxàng; có khá nang dua ra ác 
kêt lun, tu van khoa hc mang 
tinh chuyên gia lien quan den 
các dii  an môi trtrmg. 

a 
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G. Dôi sánh Chun du ra CTDT vó'i Khung trnh d quc gia (TDQG) Vit Nam (Quyt djnh 1982) trInh d tin si (bc 8): 

Khung TDQG bc 8 

COR trInh do Tin 

Kin thtrc K5 nàng Mfrc tir chü và trách nhim 
KT 

1 
KT 

2 
KT 
3 

KT 
4 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

TCTN 
1 

TCTN 
2 

TCTN 
3 

TCTN 
4 

TCTN 
5 

COR1. Co khá nãng sang tao  tn thüc mOi, tiên tién 
dé giái quyét van dê khoa hQc phüc tap  dáp üng các 
yéu câu phãt triên kinh tê - xâ hi; giãi quyêt các 
van dé chuyên sâu ye khoa hoc dáp üng các tiêu 
chuân ye süc khOe, an toàn, môi tru?Yng; 

X X X X 

CDR2. Co k nàng lam chü các phuong pháp, cong 
cu phuc vu nghiên ciru và phát triên; có khá nãng 
suy lun, phân tIch các vtn dê khoa hQc; dé xuât 
nhüng huâng xü l' mt cách sang tao,  dôc dáo; tong 
hçip vâ lam giàu tn thrc chuyên mOn trong linh vrc 
môi truYng; 

x x x x 

CDR3. Co k5 näng tmyn ba tn thüc khoa hoc 
trong quãn li', diêu hành hoat dông chuyên mon ye 
k thuât kiêm soát,  ô nhim; thiêt lap mang krOi hcip 
tác quOc gia và quOc te trong quãn l', diêu hành hoat 
dng chuyên mon trong lTnh vrc bão v môi trtxO'ng 
và tái nguyen thiên nhiên; 
CEDR4. Co khá nãng tu dinh huOng vâ dn dt các 
van dê chuyên mon trong linh vuc môi tru0ng; cO 
khã näng dua ra các kêt lun, tu van khoa hoc mang 
tInh chuyên gia lien quan den các du an môi trung. 

Kin thñ'c K5 nng Mfrc tir chü và trách nhim 

KT1. Kin thüc tiên tin, chuyên sâu 
vj trI hang dâu cüa mt linh vrc 

KN1. K näng lam chü các l thuy& khoa hQc, phucing pháp, 
cOng cu phiic vi nghién ciru và phát trién 

TCTN1. Nghiên thu, sang tao  tn thüc m9i 
TCTN2. Dua ra các ' tuOng, kiOn thüc mOi trong nhUng 

khoa hQc KN2. K näng tang hap, lam giàu và b sung tn thtrc chuyên hoàn cãnh phirc tap  và khác nhau 
KT2. Kiên thirc cOt lOi, nén tang mon TCTN3. ThIch üng, tr dnh huâng và dan dat nhng 
thuôc linh vuc cOa chuyén ngành KN3. K nàng suy luân, phân tIch các vn d khoa hoc và ngithi khác 
dào tao dixa ra nhng htrâng th l'mt cách sang tao,  dc dao TCTN4. Phán quyêt, ra quyét djnh mang tInh chuyên gia 
KT3. Kiên thirc ye to chüc nghién KN4. K9 näng quãn l', diêu hành chuyên mOn tnong nghien TCTN5. Quán l' nghiên curuvà có trách nhim cao 
ciru khoa hQc và phát trién cOng 
ngh mói 

ciu và phat tniên 
KN5. Tham gia thão luân tnong nuOc và quOc té thuc ngành 

trong vic hQc tap dê phát trien tn thirc chuyen nghip, 
kinh nghim và sang tao  ra tuâng mi và qua trinh mi 

KT4. Kién thirc ye quãn trj to chüc hoàc linh vuc nghién ci'ru và phO bién cac ket qua nghiên ciru 
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