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BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC 

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (POs) 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa họctrình độ Đại học nhằm trang bị cho 

người học: 

PO1: các kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học 

PO2: khả năng phân tích, hoạch định và giải quyết các vấn đề (chủ yếu trong lĩnh vực kỹ 

thuật) thuộc các cấp độ khác nhau của thực tiễn sản xuất  

PO3: khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm một cách hiệu quả 

PO4: lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và đối với xã hội 

PO5: các bước chuẩn bị cần thiết để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các cấp độ cao hơn  

II.KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI (CHUẨN ĐẦU RA) (ELOs) 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học sinh viên đạt 

được: 

A. KIẾN THỨC 

1. Kiến thức chung(general knowledge) 

ELO1: hiểu rõ và biết cách ứng dụng các kiến thức toán-hóa-sinh đại cương để giải thích các 

vấn đề khoa học và tính toán các bài toán kỹ thuật  

ELO 2: hiểu biết các chính sách của nhà nước về pháp luật và phát triển kinh tế, khoa học-kỹ 

thuật 

2. Kiến thức nghề nghiệp(professional knowledge) 

ELO 3: hiểu rõ các quá trình trao đổi chất và năng lượng, các quá trình truyền nhiệt-truyền 

khối, quá trình cơ học và biết cách ứng dụng chúng để giải quyết các bài toán kỹ thuật hóa 

học 

ELO 4: hiểu rõ cơ chế các phản ứng hóa học và biết cách đánh giá các khía cạnh hóa lý, hóa 

sinh của các quá trình hóa học để ứng dụng chúng trong việc thiết kế, vận hành các dây 

chuyền thiết bị. 

ELO 5: hiểu rõ cấu trúc các hợp chất hóa học và biết cách đáng giá ảnh hưởng của các yếu tố 

xung quanh lên tính chất của chúng. 

ELO 6: nắm vững kiến thức đặc trưng cho từng nhóm chuyên ngành để phân tích và chọn lựa 

các giải pháp thích hợp cho các vấn đề của thực tiễn sản xuất 



B. KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng chung(generic skills) 

ELO 7: có khả năng trình bày vấn đề một cách thông thạo cả bằng tiếng Việt và Tiếng Anh 

(TOEIC 500) 

ELO 8: có khả năng tổng hợp và viết các báo cáo khoa học một cách rõ ràng, chi tiết. 

ELO 9: có khả năng phân chia công việc, lên kế hoạch và tổ hợp kết quả khi làm việc nhóm 

ELO 10: có khả năng sử dụng thông thạo các công cụ tin học hỗ trợ cho công việc như 

ACAD, Matlab, OFFICE, các phần mềm thống kê. 

2. Kỹ năng nghề nghiệp(professional skills) 

ELO 11: biết xây dựng các phương án tiếp cận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh 

vực công nghệ hóa học 

ELO 12: biết cách bố trí thí nghiệm và đánh giả kết quả dựa trên phân tích dữ liệu thống kê 

ELO 13: có khả năng sử dụng thông thạo các thiết bị phân tích hóa học, các dây chuyên công 

nghệ phổ biến trong ngành công nghệ hóa học. 

C. THÁI ĐỘ 

1. Ý thức (awareness) 

ELO 14: có ý thức ham học hỏi và đam mê nghiên cứu  

ELO 15: có ý thức kỷ luật tốt và tuân thủ pháp luật 

2. Hành vi (attitudes) 

ELO 16: làm việc cẩn thận, nghiêm túc 

ELO 17: có tinh thần trách nhiệm cao và tự chủ trong công việc 

III. SỰ TƯƠNG QUAN NHẤT QUÁN GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ KẾT QUẢ 

HỌC TẬP MONG ĐỢI (CĐR) NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC 
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IV. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 



Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học trang bị cho sinh viên tốt nghiệp 

năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, sau khi ra trường sinh viên có 

thể làm việc tại: các nhà máy xí nghiệp hóa chất, các công ty dược-thực phẩm-mỹ phẩm, các 

viện nghiên cứu và các trường đại học, các sở ban ngành địa phương... 

        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN 

       DUYỆT 

 

 

 

GHI CHÚ: 

1. Số lượng mục tiêu đào tạo (POs) và số lượng kết quả học tập mong đợi (chuẩn đầu ra) 

(ELOs) tùy thuộc vào từng ngành đào tạo (Số lượng ELOs thường dao động từ 11-15). 

2. Kết quả học tập mong đợi (ELOs)phải bắt đầu bằng động từ mô tả mức độ theo 

thang đánh giá phân loại của Bloom. 


