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MA5079
Phân tích vật liệu bằng phương pháp phổ 

(Spectroscopic Methods for Materials Characterization)
3 Tư chọn MA3097

Nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu 

cấu trúc vật liệu (X-ray Diffraction 

for Crystal Structure Analysis)

3

MA5080
Công nghệ nhiệt luyện tiên tiến

(Advanced Heat Treatment Technology) 	
3 Tư chọn MA4127

Công nghệ nhiệt luyện

(Heat Treatment Technology): 
3

MA5081

Công nghệ và ứng dụng luyện kim bột tiên tiến 

(Advanced Powder Metallurgy Technologies and 

Applications) 

3 Tư chọn MA4105
Công nghệ kim loại bột

(Powder Metallurgy Processes)
3

MA5082
Lựa chọn vật liệu trong thiết kế kỹ thuật

 (Material selection in engineering design)
4 Tư chọn MA4179

Lựa chọn và sử dụng vật liệu kỹ 

thuật

(Materials Selection and 

application): 

3

Nhóm kiến thức/môn học 1 (2-3 tín chỉ)
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MA5090

Kỹ thuật phân tích vật liệu cấu trúc vi mô vật liệu 

ceramic 

(Microstructure Analysis of Ceramic Materials)

3 Tư chọn MA4177 Các phương pháp phân tích vật liệu 3

MA5091
Quá trình ceramic

(Materials processing and technology)
3 Tư chọn MA3093

Công nghệ gốm sứ
3

MA5102
Thiết bị và hệ thống điều khiển sản xuất vật 

liệu(Materials processing and technology)
3 Tư chọn MA4099 

 Các kỹ thuật gia công thủy tinh
3

MA5093
Vật liệu sinh học

(Biomaterials)
3 Tư chọn MA4033

Vật liệu y sinh
3

MA5094
Hóa học xi-măng bê-tông 

(Cement and Concrete Chemistry)
4 Tư chọn MA4087

Công nghệ xi-măng, bê tông
4

MA5095
Vật liệu geopolymer 

Tiếng Anh: Geopolymer materials
3 Tư chọn MA3039

 Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm 

thủy tinh
3

MA5096 Polyme dẫn điện ứng dụng trong linh kiện điện tử 3 Tư chọn MA4117 Polyme dẫn điện 3

MA5099 Vật liệu và mô phỏng số 3 Tư chọn MA4121 Kỹ thuật tính toán và mô phỏng 3

MA5103 Các nguồn năng lượng bền vững 3 Tư chọn MA3031 Các nguồn năng lượng tái tạo 3

MA5085

Cấu trúc, tính chất và ứng dụng của polyme có tính 

năng đặc biệt (Structure, properties and applications of 

specialty polymers)

3 Tư chọn MA4081
Vật liệu polyme có tính năng đặc 

biệt (Specialty polymers)
3

MA5086

Phân tích tính chất cơ nhiệt của vật liệu polyme 

(Characterization of dynamic mechanical properties of 

polymer materials) 

3 Tư chọn MA4069
Các tính chất của vật liệu polyme 

(Properties of polymer)
3

MA5088

Vật liệu polyme composite tiên tiến: cơ sở và ứng dụng 

(Advanced polymer composites: principles & 

applications)

3 Tư chọn MA4083
Vật liệu polymer composite 

(Polymer composites)
3

MA4085 Polyme blend 3 Hoặc

MA3009  Công nghệ cao su 4 Hoặc

Ban chủ nhiệm Khoa Hội đồng ngành

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 5 của chương trình đào tạo đại học.

Hỗn hợp cao su - nhựa (Rubber - plastic blends) 4 Tư chọnMA5089
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