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STT Tên học phần Tóm tắt học phần 

1 

Quản lý dự án 

nghiên cứu và 

công bố quốc tế 

Học phần này được thiết kế nhằm giúp cho nghiên cứu sinh nắm 

vững kiến thức cơ bản về quản lý hiệu quả các dự án nghiên cứu 

khoa học và phương pháp được sử dụng trong quản lý dự án nghiên 

cứu. Đồng thời, học phần còn trang bị cho nghiên cứu sinh những 

kiến thức và kỹ năng cần thiết để soạn thảo, xử lý văn bản hiệu quả, 

trình bày và xuất bản các kết quả nghiên cứu của mình dưới dạng 

các công bố quốc tế.   

2 
Tiểu luận tổng 

quan  

Học phần Tiểu luận tổng quan giới thiệu tổng quan về đối tượng, 

chủ đề cần nghiên cứu của luận án. Trong học phần này, NCS sẽ 

khảo sát, so sánh, phân tích, đánh giá, tổng hợp, kết luận về các 

công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến 

đề tài nghiên cứu. Từ đó, xác định rõ mục đích, nhiệm vụ nghiên 

cứu của luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực và đề xuất 

những nội dung mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.  

Trong phần tổng quan, NCS cần thể hiện được khả năng phân tích, 

tổng hợp tài liệu; thể hiện khả năng tự xoay sở tìm kiếm tài liệu 

chuyên ngành để cập nhật sự phát triển của khoa học trong lĩnh vực 

định nghiên cứu. Phần này còn thể hiện trình độ ngoại ngữ của NCS 

thông qua việc đọc và tra cứu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài.   

3 Chuyên đề 1 

Học phần này giúp nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu 

và tự nghiên cứu, cập nhật, bổ sung kiến thức mới, cơ sở lý thuyết, 

mô hình hóa liên quan trực tiếp đến hướng nghiên cứu của luận án 

tiến sĩ. Sau khi hoàn thành học phần này, nghiên cứu sinh có thể 

phát triển để giải quyết được một số nội dung của đề tài luận án. 

4 Chuyên đề 2 

Học phần này giúp nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu 

và tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề 

tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ. Sau khi hoàn thành học phần này, 

nghiên cứu sinh có thể giải quyết được một số nội dung của đề tài 

luận án. 

5 Luận án tiến sĩ 

Luận án tiến sĩ là công trình khoa học tổng hợp các kết quả của 

nghiên cứu sinh với nội dung và hình theo đúng các quy định hiện 

hành của Trường và Bộ giáo dục và đào tạo. Luận án tiến sĩ cần 

chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực 

chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa 

học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án, có giá trị 

trong việc phát triển tri thức khoa học. 



6 

Quá trình cháy 

và mô phỏng 

quá trình cháy 

trong động cơ 

đốt trong 

Học phần này trình bày các kiến thức về cơ sở lý thuyết quá trình 

cháy, nhiệt động học và động hóa học; các phương trình cơ bản quá 

trình cháy; sự cháy trong động cơ đốt trong; phương pháp luận về 

mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. 

 

7 

Hệ thống điều 

khiển thông 

minh trên động 

cơ đốt trong 

Học phần Hệ thống điều khiển thông minh trên động cơ đốt trong 

yêu cầu NCS nâng cao năng lực nghiên cứu về điều khiển tự động 

ứng dụng trên động cơ đốt trong. NCS phải cập nhật và tìm hiểu 

kiến thức mới về lý thuyết điều khiển tự động, các đặc điểm cấu 

thành và các phương án điều khiển tự động các chế độ làm việc 

được sử dụng trên động cơ đốt trong nhằm nâng cao tính năng kinh 

tế-kỹ thuật các loại động cơ. Đối tượng động cơ được sử dụng trong 

môn học này là động cơ xăng và động cơ diesel hiện đại. Ngoài ra 

môn học còn giới thiệu các kiến thức về thực nghiệm điều khiển hệ 

thống động cơ (xăng/diesel/động cơ cải tạo) trên các loại băng thử 

hiện đại. Kiến thức của môn học này dùng để phục vụ các nội dung 

liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ chuyên 

sâu hướng kỹ thuật động cơ nhiệt. 

8 

Nhiên liệu thay 

thế dùng cho 

động cơ 

Học phần Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ thuộc khối kiến 

thức chuyên ngành, là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo. 

Học phần này trình bày các đặc điểm, tính chất của nhiên liệu thay 

thế và khả năng ứng dụng của các loại nhiên liệu thay thế này trên 

động cơ đốt trong, các công nghệ chuyển đổi sử dụng nhiên liệu 

thay thế và các loại ô tô sử dụng nhiên liệu thay thế trong tương lai. 

Ngoài ra, nội dung cơ bản về phương pháp, đặc tính của động cơ sử 

dụng nhiên liệu thay thế cũng được trình bày trong học phần này. 

9 

Mô hình hóa và 

mô phỏng các hệ 

thống trên ô tô 

Học phần này trình bày các kiến thức về tính toán và mô phỏng các 

hệ thống của ô tô: hệ thống lái, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ 

thống truyền lực. 

10 

Hệ thống điều 

khiển thông 

minh trên ô tô 

Học phần này trình bày các kiến thức về cơ sở lý thuyết về điều 

khiển thông minh; cấu trúc và các giải pháp điều khiển hiện đại trên 

ô tô; mô hình hóa, mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển thông 

minh trên ô tô. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh có thể phát triển các 

hệ thống điều khiển thông minh trên ô tô. 

11 
Động lực học  

ô tô nâng cao 

Học phần này trình bày các kiến thức về mô hình động lực học ô tô, 

các phương pháp nghiên cứu động lực học ô tô. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu sinh phát triển mô hình nghiên cứu động lực học ô tô 

nhằm xác định tính năng tăng tốc của ô tô, đặc tính phanh, tính năng 

ổn định khi quay vòng và phân tích tác động của các hệ thống khác 

đến động lực học ô tô. 

 


