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Danh sách các môn học/khối kiến thức của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ giảng dạy trong phần trình độ đại học:

Khi sinh viên học, đạt môn học/khối kiến thức trong CTĐT Thạc sĩ, các môn học/khối kiến thức này sẽ được dùng để xét miễn khối kiến 

thức/môn học đại học trong CTĐT đại học tại mục 1.

Môn học Số TC Môn học Số TC Nhóm

Chương trình đào tạo Thạc sĩ  Chương trình đào tạo đại học

Nhóm kiến thức tự chọn (2 tín chỉ)

Các vấn đề kinh tế - kỹ thuật trong công nghiệp lọc hoá dầu2 Công nghệ lọc dầu 2 CNTC

Tiết kiệm năng lượng trong nhà máy lọc dầu 2 Tối ưu hoá trong nhà máy Lọc – hoá

dầu

2 CNTC

Các nguồn năng lượng thay thế 2 Nhiên liệu sinh học và nhiên liệu thay thế 2 TCM2

Công nghệ chuyển hoá khí thành sản phẩm 

lỏng

2 Xúc tác trong công nghiệp Lọc –

hoá dầu

2 TC đúng 

định hướng

Phụ gia cho các sản phẩm dầu khí 2 Các sản phẩm dầu khí 2 TC đúng 

định hướng



TC

TC

Kỹ thuật xử lý môi trường trong nhà máy lọc 

hoá dầu

2 Kỹ thuật môi trường 2 TC

Đối tượng, tiêu chí và thời gian xét tuyển

-    Người dự tuyển là sinh viên từ năm 3, có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm xét tuyển đạt loại khá trở lên (điểm trung bình tích lũy 

từ 7.0 điểm trở lên, theo thang điểm 10), có số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 60.

-    Thời gian xét tuyển: tại giữa học kỳ 4 của chương trình đào tạo đại học.

Thí nghiệm các quá trình lọc hoá dầu 2 Thí nghiệm chuyên đề dầu khí 2 TC đúng 

định hướng


