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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng) 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật Dệt 

Trình độ đào tạo:   Đại học (Kỹ sư) 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật DỆT (Textile Engineering) 

Mã ngành: 52 54 02 21 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Dệt (Textile Engineering) và Kỹ thuật Hóa Dệt  (Textile 

Chemistry Engineering) 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Khoa:  Cơ khí 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

 
1.1 Mục tiêu đào tạo 

      Chương trình đáp ứng mục tiêu chung của giáo dục đại học nhằm đào tạo nhân lực ngành kỹ thuật 

dệt, góp phần nâng cao dân trí, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tạo ra tri 

thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội 

nhập quốc tế. Chương trình nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ 

tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích 

nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.  

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình có sự giáo dục khoa học và chuyên môn nghề nghiệp toàn 

diện cho phép họ có thể thành công trong công việc của người kỹ sư nói chung và nhất là trong 

ngành Kỹ thuật Dệt.  

Các mục tiêu cụ thể như sau: 

 Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

 Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình gia công chế biến từ xơ dệt đến vải 

hoàn tất và các sản phẩm dệt kỹ thuật, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản 

phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế và sản xuất trong 
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các hệ thống sản xuất công nghiệp dệt, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật sợi dệt 

nhuộm bằng kiến thức chuyên môn và các công cụ tin học hiện đại. 

 Có kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt đủ để làm 

việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa và môi trường quốc tế. 

 Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành đủ để trao đổi và làm việc chuyên môn 

 Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững 

của xã hội và cộng đồng. 

 

1.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau: 

 

a Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 
 

b Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích các dữ liệu 

trong lĩnh vực kỹ thuật. 
 

c Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực kỹ thuật 

để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi 

trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được, và có 

tính bền vững. 
 

d Khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm đa ngành 

e Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lỉnh vực kỹ thuật 

f Có hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp 

g Có khả năng giao tiếp hiệu quả. 
 

h Được trang bị kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong 

bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu 

i Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời. 
 

j Có kiến thức về các vấn đề đương đại 

k Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần 

thiết cho thực hành kỹ thuật. 
 

1.3 Ma trận chương trình đào tạo - chuẩn đầu ra  

 
 

STT Môn học Chuẩn đầu ra chương trình 

a b c d e f g h i j k l 

1 Anh văn 1             
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2 Giáo dục quốc 

phòng (LT) 

            

3 Giáo dục quốc 

phòng (TH) 

            

4 Giáo dục thể chất 1             

5 Đại số             

6 Giải tích 1             

7 Vật lý 1             

8 Hóa đại cương             

9 Cơ sở công nghệ 

dệt may 
           

 

10 Giáo dục thể chất 2             

11 Nhập môn về lập 

trình 

            

12 Giải tích 2             

13 Vật lý 2             

14 Thí nghiệm Vật lý             

15 Nhập môn về kỹ 

thuật 
           

 

16 Xác suất thống kê             

17 Cơ khí đại cương             

18 Anh văn 2             

19 Môi trường và con 

người  

            

20 Kỹ thuật điện              

21 Polymer dệt             

22 Khoa học vật liệu 

dệt 
           

 

23 Phương pháp tính              

24 Cơ học máy             

25 Tin học trong dệt 

may 
           

 

26 Thực tập kỹ thuật 

sợi dệt 
           

 

27 Vẽ kỹ thuật             

28 Quản lý sản xuất              

29 Nguyên lý cơ bản 

chủ nghĩa M-LN 

            

30 Công nghệ sợi 1              
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31 Công nghệ dệt kim             

 Công nghệ dệt thoi             

32 Công nghệ nhuộm 

hoàn tất 
           

 

33 Công nghệ sợi 2             

34 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
           

 

35 Cấu trúc vải             

36 Hóa học thuốc 

nhuộm 
           

 

37 Thiết bị sợi dệt              

38 Thực tập tốt 

nghiệp 
           

 

39 Đường lối cách 

mạng ĐCSVN 

            

40 ĐAMH sợi dệt              

41 Đo lượng và đảm 

bảo chất lượng 
           

 

42 Anh văn 3             

43 Công nghệ sợi dệt             

44 Luận văn tốt 

nghiệp 1  
           

 

45 Tự chọn 1 
           

 

46 Luận văn tốt 

nghiệp 2 
           

 

47 Anh Văn 4             

48 Tự chọn 2             

49 Tự chọn3              

50 Giáo dục thể chất 3             

51 Thiết bị nhuộm in             

52 Công nghệ tiền xử 

lý 

            

53 Kỹ thuật in hoa             

54 Công nghệ nhuộm             

55 Công nghệ hoàn tất 

vải 

            

56 Thực tập kỹ thuât 

nhuộm in  

            

57 Đồ án môn học 

nhuộm in 
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1.4 Cơ hội việc làm 

Hiện nay, công nghiệp dệt từ các nước đã phát triển đang chuyển dần sang Việt nam. Nhằm tạo 

thế chủ động từ khâu nguyên liệu đến xuất khẩu sản phẩm may mặc cuối cùng, ngành công nghiệp 

dệt đang được đầu tư từ nguyên liệu cho đến sợi, vải, hoàn tất và vật liệu chức năng. Kỹ sư đào 

tạo cơ bản, chuyên sâu về kỹ thuật dệt còn rất thiếu, số lượng khoảng 35 kỹ sư dệt mỗi năm là 

không đủ đáp ứng cho nhu cầu của số lượng lớn các công ty sợi dệt nhuộm khu vực phía Nam 

cũng như cả nước. Các công ty thường xuyên liên hệ với bộ môn để tuyển dụng sinh viên kỹ thuật 

dệt.  

Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc như: kỹ sư công nghệ, thiết bị trong các dây chuyền 

sản xuất sợi dệt nhuộm; thiết kế kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật; quản đốc xưởng sản xuất; kỹ sư- 

giám đốc kinh doanh cho các công ty thương mại về ngành dệt; chuyên viên tại các viện nghiên 

cứu- phòng thí nghiệm-kiểm định; đại diện cho các công ty dệt may nước ngoài ở Việt Nam 

Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư Kỹ thuật dệt may tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa: 

Các công ty thuộc Tập đoàn dệt may Vinatex, các công ty sản xuất vốn đầu tư nước ngoài như 

Texhong, Bros-tex, Kondo,Tongkok các công ty cổ phần-liên doanh như Công ty cổ phần dệt may 

Thành Công, Tổng công ty cổ phần Phong Phú, Tổng công ty 28, các công ty thương mại như 

Timtex, Tri-Union, C.Illies &Co và nhiều công ty khác. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4  (8 học kỳ) 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 140 tín chỉ 

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:  

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc Gia TP.HCM và 

trường Đại học Bách Khoa. 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP  

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

6. THANG ĐIỂM:  

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM. 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

7.1 Khối kiến thức chung 

 

Stt Khối lượng kiến thức 
Số tín chỉ 

Tỉ lệ 
Bắt buộc Tự chọn Tổng 

1 Kiến thức toán và khoa học tự nhiên 32 0 32 22,8% 

2 Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 13 0 13 9,3% 
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3 Kiến thức cơ sở nhóm ngành/ngành 34 0 34 24.3 % 

4 Kiến thức chuyên ngành 29 9 38 27,2% 

5 Thực tập và luận văn tốt nghiệp 15 0 15 10,7% 

6 Ngoại ngữ 8 0 8 5,7% 

7 Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất Chứng chỉ  

 Tổng cộng 131 9 140 100% 

 

 

7.2 Kiến thức giáo dục đại cương  

7.2.1 Kiến thức toán và khoa học tự nhiên 

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

1      MT1007 Đại số 3  

2 MT1003 Giải tích 1 4  

3 MT1005 Giải tích 2 4  

4 PH1003 Vật lý 1 4  

5 PH1005 Vật lý 2 4  

6 PH1007 TN Vật lý 1  

7 CH1003 Hóa đại cương 3  

8 006023 Phương pháp tính 3  

9 006018 Xác suất thống kê 3  

10 202xxx Môi trường và con người 3  

  Tổng  32  

 

7.2.2 Ngoại ngữ 

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 003001 Anh văn 1 2  

2 003002 Anh văn 2 2  

3 003003 Anh văn 3 2  

4 003004 Anh văn 4 2  

  Tổng  8  

 

7.2.3 Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
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Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 001001 Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lê Nin 5  

2 001004 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3  

3 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4 214005 Quản lý sản xuất 3  

  Tổng  13  

 

 

 

7.2.4 Giáo dục thể chất 

 

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0  

2 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0  

3 005011 Giáo dục thể chất 3 0  

  Tổng  0  

 

7.3 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 

7.3.1 Kiến thức cơ sở nhóm ngành/ngành 

Môn bắt buộc 

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 CI1003 Vẽ Kỹ Thuật 3  

2 CO1003 Nhập môn về lập trình 3  

3 ME1001 Nhập môn về kỹ thuật 3  

4 209xxx Cơ học máy 4  

5 ME1003 Cơ khí đại cương 3  

6 EE1005 Kỹ thuật điện 3  

7 204xxx Polymer Dệt  3  

8 
204xxx Tin học trong dệt may 2  

9 
204011 Khoa học vật liệu dệt 4  
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10 
ME1007 Cơ sở công nghệ dệt may 3  

11 
204xxx Đo lường và đảm bảo chất lượng 3  

  Tổng  34  

  

 

 7.3.2. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật dệt 

Môn bắt buộc 

 

 

 

 

Môn tự chọn (chọn 9TC trong 21 TC) 

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 204xxx Công nghệ sợi 1 3  

2 204xxx Công nghệ sợi 2  4  

3 
204xxx 

Cấu trúc vải 3  

4 204xxx Công nghệ dệt kim 3  

5 204xxx Công nghệ dệt thoi 3  

6 204xxx Thiết bị sợi dệt 3  

7 204xxx Công nghệ không dệt 3  

8 204xxx Vật liệu dệt hiệu năng cao 3  

9 204xxx Công nghệ nhuộm hoàn tất 3  

10 204xxx ĐAMH Sợi-Dệt  1  

  Tổng  29  

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 
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Thực tập và luận văn tốt nghiệp 

 

STT MSMH Tên môn học TC 

1 204054 Thực tập kỹ thuật sợi -dệt 3 

2 204301 Thực tập tốt nghiệp 3 

3 Mới Luận văn tốt nghiệp 1 3 

4 Mới Luận văn tốt nghiệp 2 6 

   Tổng số tín chỉ trong Khối 15 

 

 

7.3.3. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật Hóa Dệt 

Môn bắt buộc 

1 
204xxx Phân tích và quy hoạch thực nghiệm 3 

 

2 
204xxx Hóa học thuốc nhuộm 3 

 

3 
204xxx Sản phẩm dệt sinh thái 3  

4 204xxx Tái chế vật liệu dệt 3 
 

5 
204xxx Hóa phân tích dệt 3 

 

6 
    204005 Cấu trúc sợi 3 

 

7 
204xxx Nhập môn Công nghệ Da Giày 3 

 

8 
204xxx Hệ thống sản xuất tinh gọn 3 

 

  Tổng  9  

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 204xxx Công nghệ sợi dệt 4  

2 204xxx Kỹ thuật in hoa  3  

3 204xxx Cấu trúc vải 3  

4 204xxx Công nghệ tiền xử lý 3  

5 204xxx Thiết bị nhuộm- in  3  
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Môn tự chọn (chọn 9TC trong 21 TC) 

 

Thực tập và luận văn tốt nghiệp 

 

STT MSMH Tên môn học TC 

1 204057 Thực tập kỹ thuật in -nhuộm 3 

2 204302 Thực tập tốt nghiệp 3 

3 Mới Luận văn tốt nghiệp 1 3 

4 Mới Luận văn tốt nghiệp 2 6 

   Tổng số tín chỉ trong Khối 15 

 

 

 

6 204xxx Hóa học thuốc nhuộm 3  

7 204xxx Công nghệ hoàn tất vải 3  

8 204xxx Công nghệ nhuộm 3  

9 204xxx Hóa phân tích dệt 3  

10 204xxx ĐAMH In Nhuộm 1  

  Tổng  29  

Stt MSMH Môn học TC Ghi chú 

9 
204xxx Phân tích và quy hoạch thực nghiệm 3 

 

10 
204xxx Vật liệu dệt hiệu năng cao 3 

 

11 
204xxx Công nghệ không dệt 3  

12 204xxx Sản phẩm dệt sinh thái 3 
 

13 
204xxx Tái chế vật liệu dệt 3 

 

14 204xxx Công nghệ dệt kim 3 
 

15 
204xxx Công nghệ dệt thoi 3 

 

16 
204xxx Cấu trúc sợi 3 

 

17 
204xxx Nhập môn Công nghệ Da Giày 3 

 

  Tổng  9  
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8. Kế hoạch giảng dạy 

 

8.1 Chuyên ngành Kỹ thuật dệt 

 
Học kì 1 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 LA1003 Anh văn 1 2(0.4.2) 0 2  

2 MI1003 Giáo dục quốc phòng (LT) 0(0.0.0) 0 0 CC 

3 MI1003 Giáo dục quốc phòng (TH) 0(0.0.0) 0 0 CC 

4 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0(0.2.0) 0 0 CC 

5 ME1001 Nhập môn về kỹ thuật 3(2.2.5) 2 1  

6 MT1003 Giải tích 1 4(3.2.7) 3 1  

7 PH1003 Vật lý 1 4(3.2.7) 3 1  

8 CO1003 Nhập môn về lập trình 3(2.2.5) 2 1  

9 CH1003 Hóa đại cương  3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kì 2 

 

 
STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0(0.2.0) 0 0 CC 

2 MT1005 Giải tích 2 4(3.2.7) 3 1  

3 PH1005 Vật lý 2 4(3.2.7) 3 1  

4 PH1007 Thí nghiệm Vật lý 1(0.2.1) 0 1  

5 EE1005 

 Kỹ thuật điện 
3(2.2.5) 

2 1  

6 LA1005 Anh văn 2 2(0.4.2) 0 2  

7 ME1007 Cơ sở công nghệ dệt may 3(2.2.5) 2 1  

8 MT1007 Đại số 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 20  

 

Học kì 3 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 CI1003 Vẽ kỹ thuật 3(2.1.6) 2 1  

2 006018 Xác suất thống kê 3(2.1.4) 2 1  

3 202118 Môi trường và con người 3(2.2.5) 2 1  

4 204xxx Polymer Dệt 3(3.0.6) 3 0  
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5 ME1003 Cơ khí đại cương 3(2.2.5) 2 1  

6 204xxx Tin học trong dệt may 2(2.0.4) 1 0  

7 003003 Anh Văn 3 2(0.4.2) 0 2  

8 005011 Giáo dục thể chất 3 0(0.2.0) 0 0 CC 

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kì 4 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 204011 Khoa học vật liệu dệt 4(3.2.7) 3 1  

2 003004 Anh văn 4 2(0.4.2) 0 2  

3 006023 Phương pháp tính 3(3.0.6) 3 0  

4 001001 Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lê 5(5.0.10) 5 0  

5 204056 Thực tập kỹ thuật 3(0.3.6) 0 3  

6 204xxx Công nghệ sợi 1 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 20  

 

Học kì 5 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2.0.4) 2 0  

2 204014 Quản lý sản xuất 3(2.2.5) 2 1  

3 204xxx Công nghệ sợi 2 4(3.2.7) 3 1  

4 204xxx Công nghệ dệt thoi 3(2.2.5) 2 1  

5 209xxx Cơ học máy 4(3.2.7) 3 1  

6 204 108 Công nghệ không dệt 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 19  

 

 

Học kì 6 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 204xxx Công nghệ dệt kim 3 (2.2.5) 2 1  

2 204xxx Vật liệu dệt hiệu năng cao 3(2.2.5) 2 1  

3 204xxx Thiết bị sợi dệt 3(2.2.5) 2 1  

4 204xxx Công nghệ nhuộm hoàn tât 3(3. 0. 6) 3 0  

5 001004 Đường lối cách mạng Đảng CSVN 3(3. 0. 6) 3 0  
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6 204302 Thực tập tốt nghiệp 3(0.3.6) 0 3  

Tổng số tín chỉ 18  

 

Học kì 7 

 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 204xxx ĐAMH Sợi dệt 1(0.2.1) 0 1  

2 204xxx Đo lường và đảm bảo chất lượng 3(2.2.5) 2 1  

3 204xxx Tự chọn 1 3(2.2.5) 2 1  

4 204xxx Cấu trúc vải 3(2.2.5) 2 1  

5 204xxx Luận văn tốt nghiệp 1 3(0.3.6) 0 3  

6 204xxx Tự chọn 2 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 16  

 

Học kì 8 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 Mới Luận văn tốt nghiệp 2 6(0.8.10) 0 6  

2 Mới Tự chọn 3 3(2.2.5) 2 1  

       

Tổng số tín chỉ 9  

 

8.2 Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa Dệt 
Học kì 1 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 LA1003 Anh văn 1 2(0.4.2) 0 2  

2 MI1003 Giáo dục quốc phòng (LT) 0(0.0.0) 0 0 CC 

3 MI1003 Giáo dục quốc phòng (TH) 0(0.0.0) 0 0 CC 

4 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0(0.2.0) 0 0 CC 

5 ME1001 Nhập môn về kỹ thuật 3(2.2.5) 2 1  

6 MT1003 Giải tích 1 4(3.2.7) 3 1  

7 PH1003 Vật lý 1 4(3.2.7) 3 1  

8 CO1003 Nhập môn về lập trình 3(2.2.5) 2 1  
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9 CH1003 Hóa đại cương  3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kì 2 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

9 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0(0.2.0) 0 0 CC 

10 MT1005 Giải tích 2 4(3.2.7) 3 1  

11 PH1005 Vật lý 2 4(3.2.7) 3 1  

12 PH1007 Thí nghiệm Vật lý 1(0.2.1) 0 1  

13 EE1005 

 Kỹ thuật điện 
3(2.2.5) 

2 1  

14 LA1005 Anh văn 2 2(0.4.2) 0 2  

15 ME1007 Cơ sở công nghệ dệt may 3(2.2.5) 2 1  

16 MT1007 Đại số 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 20  

 

Học kì 3 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 CI1003 Vẽ kỹ thuật 3(2.1.6) 2 1  

2 006018 Xác suất thống kê 3(2.1.4) 2 1  

3 202118 Môi trường và con người 3(2.2.5) 2 1  

4 204xxx Polymer Dệt 3(3.0.6) 3 0  

5 ME1003 Cơ khí đại cương 3(2.2.5) 2 1  

6 204xxx Tin học trong dệt may 2(2.0.4) 1 0  

7 003003 Anh Văn 3 2(0.4.2) 0 2  

8 005011 Giáo dục thể chất 3 0(0.2.0) 0 0 CC 

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kì 4 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 204011 Khoa học vật liệu dệt 4(2.2.8) 3 1  

2 003004 Anh văn 4 2(0.4.2) 0 2  

3 006023 Phương pháp tính 3(3.0.6) 3 0  

4 001001 Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 5(5.0.10) 5 0  
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5 204057 Thực tập kỹ thuật in nhuộm 3(0.3.6) 0 3  

6 Mới Hóa phân tích dệt 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 20  

 

Học kì 5 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2.0.4) 2 0  

2 214005 Quản lý sản xuất 3(2.2.5) 2 1  

3 204xxx Công nghệ tiền xử lý 3(3.0.6) 3 0  

4 204xxx Công nghệ nhuộm 3(2.2.5) 2 1  

5 204xxx Hóa học thuốc nhuộm 3(2.2.5) 2 1  

6 209xxx Cơ học máy 4(3.2.7) 3 1  

Tổng số tín chỉ 18  

 

 

Học kì 6 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 204xxx Cấu trúc vải 3(2.2.5) 2 1  

2 204xxx Công nghệ sợi dệt 4(3.2.7) 3 1  

3 204xxx Thiết bị nhuộm – in  3(3.0.6) 3 0  

4 204xxx Kỹ thuật in hoa 3(2.2.5) 2 1  

5 001004 Đường lối cách mạng Đảng CSVN 3(3. 0. 6) 3 0  

6 204302 Thực tập tốt nghiệp 3(0.3.6) 0 3  

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kì 7 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 204xxx ĐAMH In nhuộm 1(0.2.1) 0 1  

2 204xxx Đo lường và đảm bảo chất lượng 3(2.2.5) 2 1  

3 204xxx Tự chọn 1 3(2.2.5) 2 1  

4 204xxx Công nghệ hoàn tất vải 3(2.2.5) 2 1  

5 204xxx Luận văn tốt nghiệp 1 3(0.3.6) 0 3  
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6 204xxx Tự chọn 2 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 16  

 

Học kì 8 

 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 Mới Luận văn tốt nghiệp 2 6(0.8.10) 0 6  

2 Mới Tự chọn 3 3(2.2.5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 9  

9. Tóm tắt các môn học 

9.1  Đại số - Algebra (3 TC) 

Nội dung của môn Đại số tuyến tính: không gian véctơ, ma trận, định thức, giải hệ phương 

trình; không gian Euclid, Ánh xạ tuyến tính, trị riêng véctơ riêng, chéo hóa, dạng toàn 

phương, đưa toàn phương về chính tắc 

 

9.2  Giải tích 1 - Intergrated Calculus 1 (3 TC) 

- Môn giải tích 1 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm 1 biến và phương trình 

vi phân. 

 - Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tương lai nên chú ý vào các 

công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên lớp có 

hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà. 

 

9.3 Giải tích 2 - Intergrated Calculus 2 (3 TC) 

- Môn giải tích 2 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm nhiều biến, tích phân 

đường mặt, lý thuyết trừơng và chuỗi. 

 - Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tương lai nên chú ý vào 

các công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên 

lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà. 

 

9.4 Phương pháp tính – Calculus method (3 TC) 

Môn học Phương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng sáu vấn đề cơ bản trong tính 

toán kỹ thuật:  

1/ Giải phương trình và hệ phương trình phi tuyến 

2/ Giải hệ phương trình tuyến tính 

3/ Tính giá trị nội suy và xấp xỉ bằng bình phương cực tiểu 

4/ Tính gần đúng đạo hàm và tích phân 

5/ Giải gần đúng phương trình vi phân thường 

6/ Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng 
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Các phương pháp được trình bày theo tinh thần tóm lược giải thuật, giới thiệu công thức ước 

lượng sai số và cách làm cụ thể, lược bỏ chứng minh lý thuyết phức tạp. Việc chuyển giải 

thuật trên sang chương trình máy tính được đề cập và khuyến khích sinh viên thực hiện, hướng 

đến mục tiêu mô phỏng các bài toán thực tế thường gặp trong kỹ thuật. 

 

9.5 Hóa đại cương  – General Chemistry  (3 TC) 

Phần 1 - Cấu tạo chất: Gồm các chương 1, 2 và 3. Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu tạo 

nguyên tử, quy luật tuần hoàn của các nguyên tố trên cơ sở cấu trúc electron của các nguyên 

tử, các loại liên kết trong phân tử và cấu tạo phân tử.  

Phần 2- Cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học: Gồm các chương từ 4 đến 9. Cung cấp cho 

sinh viên những khái niệm cơ bản của các kiến thức nền tảng cho các quá trình hóa học: Nhiệt 

hóa học, entropy và năng lượng tự do Gibbs. Khái niệm về cân bằng hóa học và các yếu tố 

ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Các loại cân bằng trong dung dịch chất điện ly. Cân bằng 

trong hệ dị thể của chất ít tan. Chiều và mức độ của phản ứng không có sự thay đổi trạng thái 

oxy hóa. Chiều và mức độ của phản ứng có sự thay đổi trạng thái oxy hóa. Tốc độ phản ứng 

và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.  

Phần 1 – Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Học nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm và thực 

hành sử dụng một số dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học, các kỹ thuật pha chế, 

định phân dung dịch, và cách tính sai số. 

Phần 2-Thực hành thí nghiệm: Sinh viên trực tiếp thực hiện các thí nghiệm để kiểm chứng 

những nội dung lý thuyết đã học và đánh giá kết quả đạt được cho từng thí nghiệm cụ thể. 

9.6 Vật lý 1 – Physic 1 (4 TC) 

Cơ - Nhiệt - Điện từ 

Mechanics – thermodynamics - electricity and magnetism  

 

 

9.7  Vật lý 2- Physic 2 (4 TC) 

 Quang lượng tử - Vật lý hạt nhân – Vật lý hiện đại 

Photonics - Nuclear Physics - Modern Physics  

 

9.8 Thí nghiệm vật lý – Physic experiment (1 TC) 

Nội dung môn học bao gồm: Lý thuyết: Đo lường và sai số. Thực hành: 14 bài thí nghiệm vật 

lý đại cương trong Cơ - Nhiệt - Điện từ - Quang - Vật lý nguyên tử. 

Theory: Measurement and Error. Practice: 14 experimental items outlined in general physics 

experiments: Mechanical - Thermodynamics - Electricity and magnetism - Optical - Atomic. 

 

9.9 Nhập môn về lập trình – General Informatic for Engineer (3 TC) 

Giúp sinh viên có một số kiến thức cơ bản về tính chất và khả năng của máy tính (số), về qui 

trình giải quyết vấn đề bằng máy tính, về việc dùng một môi trường phát triển phần mềm trực 

quan (như Visual Basic) để thiết kế giao diện cho ứng dụng, tạo các thủ tục xử lý sự kiện trên 

các phần tử giao diện và viết mã để miêu tả giải thuật giải quyết chức năng của phần mềm. 

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị thêm một số kiến thức cơ bản về linh kiện phần mềm, 



 

 

19 

về lập trình bằng cách lắp ghép các linh kiện có sẵn, về việc truy xuất cơ sở dữ liệu và một số 

hoạt động cơ bản để kiểm thử phần mềm đã viết được. 

 

9.10 Quản lý sản xuất – Production Management (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: 

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản để ra quyết định trong quản lý sản xuất và dịch vụ từ 

các vấn đề chiến lược như hoạch định mặt bằng và vị trí, hoạch định công nghệ và sản phẩm, 

quản lý chất lượng, quản lý nguồn lực đến các vấn đề chiến thuật như dự báo, hoạch định sản 

xuất, điều độ. 

 

 9.11 Môi trường và con người – Environment and Humanity (3 TC) 

Trong sản xuất công nghiệp, người lao động luôn phải tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị và 

nguyên vật liệu. Do đó môi trường làm việc luôn phát sinh những yếu tố có ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe người lao động cũng như phát sinh các mối nguy hiểm, rủi ro dẫn đến bệnh nghề 

nghiệp, tai nạn cho người lao động. 

Nội dung môn học “Môi trường và con người” cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

và những biện pháp tổng hợp về khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh tế, xã hội, luật pháp…để đạt 

được mục đích trên của môn học. 

 

9.12 Vẽ Kỹ Thuật – Technical Drawing (3 TC) 

Thiết lập đồ thức của các đối tượng hình học cơ bản bắt đầu từ điểm, đường thẳng, mặt phẳng; 

xác định các tính chất và quan hệ hình học của chúng. 

Bài toán cơ bản giải quyết các vấn đề về vị trí giữa các đối tượng hình học cơ bản và xác định 

độ lớn thật của các đối tượng hình học (độ dài, góc) trên hình biểu diễn. 

Các phép biến đổi hình chiếu để các đối tượng có vị trí hình học đặc biệt so với các mặt phẳng 

hình chiếu. 

Biểu diễn các mặt hình học ba chiều (đa diện, mặt cong), xác định các tính chất và giao của 

chúng. 

Vật liệu, dụng cụ và thiết bị vẽ, cách trình bày bản vẽ kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

(TCVN) và quốc tế (ISO), dựng hình bằng dụng cụ vẽ; các loại hình biểu diễn sử dụng phương 

pháp hình chiếu vuông góc bao gồm: hình chiếu vuông góc, hình chiếu riêng phần, hình chiếu 

cục bộ, hình cắt, mặt cắt và hình trích; hình biểu diễn nổi theo phương pháp hình chiếu trục 

đo; vận dụng hợp lý các loại hình biểu diễn để biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. 

 

9.13 Cơ học máy (Mechanics of Machines) (4 TC) 

Môn học Cơ học máy nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ học để ứng 

dụng vào việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động, tính toán kết cấu, động học, động lực học các 

thiết bị cơ khí và các kết cấu cơ khí thông dụng. Môn học bao gồm các mảng kiến thức về 

nguyên lý cấu tạo cơ cấu, tĩnh học, cơ sở tính toán kết cấu theo độ bền và độ cứng, động học, 
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động lực học và cấu tạo và thiết kế cơ cấu, đồng thời giới thiệu một số cơ cấu và chi tiết máy 

thông dụng trong kỹ thuật. 

 

9.14 Cơ khí đại cương – General Mechanics (4 TC) 

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát cho sinh viên ngành kỹ thuật dệt may, 

ngành kỹ thuật hệ thống và ngành kỹ thuật nhiệt về các quá trình tạo hình sản phẩm 

phổ biến nhất hiện nay. Giáo trình được thiết kế mang tính hệ thống từ các quá trình 

gia công không phôi đến các quá trình gia công có phôi. Ngoài ra môn học còn cung 

cấp cho người học những kiến thức về tiến trình công nghệ sản xuất một sản phẩm cơ 

khí, định mức về thời gian cũng như chi phí cho một nguyên công nhất định. 

 

9.15 Kỹ thuật điện – Electrical Engineering 

Khái niệm chung về mạch điện. Dòng điện hình sin. Các phương pháp giải mạch sin không 

xác lập. Khái niêm chung về máy điện. Máy biến áp, máy điện không đồng bộ. Máy điện đồng 

bộ. Máy điện một chiều. 

 

9.16 Hóa Polymer – Polymer Chemistry (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Mô tả nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về hóa học polymer bao gồm khái 

niệm chung về polymer, cơ chế và động học của các phản ứng cơ bản, tính chất cơ lý của polymer và 

dung dịch polymer nhằm áp dụng trong kỹ thuật gia công xơ sợi nhân tạo và kỹ thuật nhuộm hoàn tất 

 

9.17 Tin học trong dệt may – IT in Textile & Garment Technology ( 2 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản, nguyên lý chung, kiến thức và 

kỹ năng thực hành về hệ thống thiết kế - sản xuất nhờ máy tính (CAD/CAM) trong ngành dệt may, 

các phần mềm chuyên dụng áp dụng trong thiết kế và vận hành trong ngành dệt may. 

 

9.18 Khoa học vật liệu dệt – Science of Textile Material (4 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất, cấu trúc và ứng dụng của các 

loại vật liệu sử dụng trong ngành dệt may, các nguyên lý và phương pháp kiểm tra, phân tích 

và đánh giá vật liệu dựa trên những thiết bị chuyên dụng. Sinh viên đủ kiến thức cơ sở để tiếp 

thu công nghệ trong ngành. 

 

 

9.19 Cơ sở công nghệ dệt may- Fundamental of Textile-Garment Technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: 
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Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về toàn bộ quy trình công nghệ từ xơ đến sản phẩm 

may mặc bao gồm: cơ sở công nghệ tạo sợi vải, cơ sở công nghệ hoàn tất, cơ sở công nghệ 

may công nghiệp và thiết kế sản phẩm. Toàn bộ sinh viên theo học ngành Kỹ thuật dệt và 

Công nghệ may cần được trang bị đầy đủ các kiến thức này. 

 

9.20 Đo lường và đảm bảo chất lượng – Metrology & Quality Assurance (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về bản chất và vai trò của đo kiểm trong công nghiệp 

dệt may: lập được qui trình và kế hoạch đo kiểm, đánh giá được kết quả đo kiểm và  

thiết lập điều kiện công nghệ và quản lý để đảm bảo chất lượng trong ngành dệt may. SV nắm 

được các yếu tố và quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, các phương pháp quản lý và kiểm tra 

chất lượng sản phẩm. 

 

9.21 Công nghệ sợi  – Spinning Technology 1 (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Phải học xong môn Khoa học vật liệu dệt. 

- Mô tả nội dung môn học: Giúp cho sinh viên ngành Kỹ thuật dệt nắm được lý thuyết cơ bản về 

kéo sợi xơ ngắn, hiểu được các quá trình công nghệ trên từng công đoạn trong dây chuyền kéo sợi xơ 

ngắn, biết tính toán các thông số công nghệ trên từng công đoạn của quy trình. 

 

9.22 Công nghệ sợi 2 - Spinning Technology 2 (4 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Phải học xong môn Khoa học vật liệu dệt và Công nghệ sợi 1 

- Mô tả nội dung môn học: Giúp cho sinh viên ngành Kỹ thuật dệt nắm được lý thuyết cơ bản về 

kéo sợi xơ dài và gia công xơ sợi nhân tạo( filament và xơ cắt ngắn), nắm được cấu trúc và ứng dụng 

các loại sợi đặc trưng có được từ công nghệ kéo sợi xơ ngắn, công nghệ kéo sợi xơ dài và các loại sợi 

biến tính. 

 

9.3.7 Công nghệ dệt - Weaving Technology 1  (4 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Phải học xong môn Khoa học vật liệu dệt  

- Mô tả nội dung môn học: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được các quy trình công nghệ dệt bao 

gồm cả công nghệ dệt thoi ( thoi và không thoi) và công nghệ dệt kim( dệt kim đan ngang và dệt kim 

đan dọc). Sinh viên cần nắm được quy trình công nghệ trên từng công đoạn trong quá trình sản xuất 

và tính toán các thông số công nghệ trong quá trình sản xuất vải dệt thoi và dệt kim. 

 

9.23 Cấu trúc vải – Fabric Structure (4 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Phải học xong môn Khoa học vật liệu dệt và công nghệ dệt 

- Mô tả nội dung môn học: Giúp sinh viên hiểu và thiết kế được: cấu trúc các kiểu dệt thoi cơ bản 

và một số kiểu thoi dệt phức tạp, cấu trúc các kiểu dệt kim đan dọc, đan ngang cơ bản và một số kiểu 

dệt phức tạp, đồng thời biết tính toán các thông số kiểu dệt và các thông số kỹ thuật của vải. 

 

9.24 Thiết bị sợi dệt  – Textile Machinery  (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Phải học xong môn Công nghệ sợi và Công nghệ dệt 

- Mô tả nội dung môn học: Giúp cho sinh viên nắm được nguyên lý, cơ cấu và vận hành các dây 

chuyền và các loại thiết bị chính trong ngành sợi dệt nhuộm, hiểu được các bộ phận, chi tiết máy chính 

và công dụng của nó trong các thiệt bị sợi dệt nhuộm. 
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9.25 Hóa học thuốc nhuộm – Dye Chemistry (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản toàn diện về chất màu, cơ chế bắt màu 

và thuốc nhuộm sử dụng trong ngành, đồng thời rèn luyện kỹ năng nhìn màu, ghép màu và kỹ năng 

căn khuôn trong in nhuộm. 

 

9.26 Thiết bị in nhuộm – Printing Dyeing Machinery (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: Giúp cho sinh viên nắm được nguyên lý, cơ cấu và vận hành các dây 

chuyền và các loại thiết bị chính trong ngành in nhuộm 

9.27 Công nghệ in nhuộm – Dyeing and Printing Technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về công nghệ tạo màu và ứng 

dụng trong kỹ thuật in nhuộm, giới thiệu các kỹ thuật tạo màu hiện đang áp dụng ở Việt Nam và thế 

giới. 

 

9.28 Đồ án môn học Sợi Dệt – Textile Project (1 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Phải học xong môn Công nghệ sợi hoặc Công nghệ dệt hoặc Công nghệ 

in nhuộm 

- Mô tả nội dung môn học: Giúp cho sinh viên biết tính toán thiết kế một dây chuyền kéo sợi hoặc 

dây chuyền dệt vải, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, lựa chọn thiết bị, tính toán thông số kỹ thuật thông 

số mắc máy cho toàn bộ dây chuyền đến việc bố trí mặt bằng nhà xưởng hợp lý. 

 

9.29 Thực tập kỹ thuật Sợi Dệt – Textile Practice (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Mô tả nội dung môn học: nắm bắt được cơ cấu của một dây chuyền sản xuất, các giai đoạn 

công nghệ chính của dây chuyền và các thông số công nghệ, kỹ thuật, bố trí mặt bằng và quản 

lý dây chuyền. 
 

9.30 Thực tập tốt nghiệp In Nhuộm – Internship (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: phải hoàn thành môn thực tập kỹ thuật sợi dệt nhuộm và môn đồ án 

môn học sợi dệt nhuộm 

- Mô tả nội dung môn học: sinh viên cần nắm được cơ cấu của một dây chuyền sản xuất, cách 

tổ chức quản lý các giai đoạn công nghệ chính của dây chuyền và các thông số công nghệ, kỹ 

thuật,bố trí mặt bằng và quản lý dây chuyền, giải quyết một vấn đề kỹ thuật phát sinh tại dây 

chuyền, có khả năng tổ chức sản xuất trong từng công đoạn của quy trình. 
 

9.31 Luận văn tốt nghiệp – Disertation (9 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: thực tập tốt nghiệp sợi dệt nhuộm 

- Mô tả nội dung môn học:  
Sinh viên phải giải quyết một vấn đề kỹ thuật toàn diện hoặc nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu, thiết 

bị, công nghệ hoặc lý thuyết mới trong ngành kỹ thuật dệt. 

 

9.32 Quy hoạch thực nghiệm – Experiment Design (3 TC) 
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- Điều kiện tiên quyết: không 

- Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản về lý 

thuyết nghiên cứu thực nghiệm và những vấn đề ứng dụng lý thuyết thực nghiệm, xử lý thống 

kê các số liệu thực nghiệm trong ngành kỹ thuật dệt. 
 

9.33 Vật liệu dệt hiệu năng cao – High performance Textile Materials (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Mô tả nội dung môn học:  

Trang bị cho sinh viên những xu hướng toàn cầu về vật liệu, phương pháp, quy trình công 

nghệ mới trong ngành dệt để tạo vật liệu biến tính hoặc vật liệu chức năng, bao gồm cả 

composite và vật liệu dệt gia cường dùng cho các ngành khác ngoài ngành kỹ thuật dệt. 

 

9.34 Công nghệ không dệt – Non-woven Technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Mô tả nội dung môn học: Cung cấp kiến thức toàn diện về công nghệ tạo vải trực tiếp từ xơ, bao 

gồm từ lựa chọn nguyên liệu đến các quy trình công nghệ và xử lý hoàn tất vải khác nhau. Sinh viên 

cũng nắm được ứng dụng của các loại vải này. 

 

9.35 Sản phẩm dệt sinh thái – Ecotextile (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về sản phẩm dệt sinh thái, là 

những sản phẩm thân thiện với môi trường và có tác động đến xã hội, từ quy trình tạo xơ cho đến tạo 

vải, hoàn tất và tái chế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Môn học cũng giúp sinh viên nắm 

được các tiêu chuẩn toàn cầu hiện hành trong ngành kỹ thuật dệt để đánh giá tính sinh thái của sản 

phẩm dệt may. 

 

9.36 Tái chế vật liệu dệt – Textile Recycles (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Mô tả nội dung môn học: Cung cấp kiến thức toàn diện về công nghệ tạo vải trực tiếp từ xơ, bao 

gồm từ lựa chọn nguyên liệu đến các quy trình công nghệ và xử lý hoàn tất vải khác nhau. Sinh viên 

cũng nắm được ứng dụng của các loại vải này. 

 

9.37 Hóa phân tích – Analysis Chemistry (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của phân tích hóa 

học, từ đó học viên sẽ tự hình thành các kỹ năng sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm phân 

tích để có thể phân tích được các chỉ tiêu trong sản phẩm hóa học. 

 

9.38 Cấu trúc sợi – Yarn structure (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học: Giúp cho sinh viên hiểu được cấu trúc của các loại sợi cơ bản và một số 

loại sợi đặc biệt. Hiểu được tính ứng dụng của các loại sợi này trong quá trình dệt thoi, dệt kim và sự 

ảnh hưởng của cấu trúc sợi đến các tính chất của vải. 

 

9.39 Nhập môn công nghệ Da giày -  Leather and Footwear Introduction (3 TC) 
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- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Giới thiệu cho sinh viên những khái niệm, đặc điểm cơ bản về Ngành Da Giày, cụ thể bao gồm: (1) 

Công nghệ thuộc da (sản xuất da thuộc từ da sống động vật, (2) Công nghệ giày dép (sản xuất giày, 

dép và các sản phẩm khác từ da thuộc) và (3) An toàn môi trường trong ngành da giày. Ngoài ra, môn 

học còn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả thực 

hiện quy trình công nghệ thuộc da, công nghệ giày dép, đưa ra biện pháp giảm thiểu chất thải, hạn chế 

tai nạn, rủi ro trong sản xuất ngành da giày 

9.40 Công nghệ nhuộm hoàn tất -  Technology of dyeing and finishing  (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên ngành dệt những kiến thức cơ bản về quá trình tạo màu, hoàn 

tất, trong dây chuyền sản xuất in nhuộm.  

Nội dung môn học gồm: (i) Công nghệ chuẩn bị vật liệu in nhuộm; (ii) Công nghệ nhuộm in hoa trên 

vải; (iii) Kỹ thuật in hoa; (iv) Công nghệ hoàn tất vải. 

9.41 Công nghệ tiền xử lý – Pre-treatment Technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm trang bị kiến thức công nghệ và kỹ năng xử lí kỹ thuật trong chuẩn bị vật liệu cho in 

nhuộm.  

Nội dung môn học gồm: (i) Cơ sở kỹ thuật các phương pháp chuẩn bị vật liệu cho in nhuộm; (ii) Công 

nghệ xử lý hóa học vật liệu dệt; (iii) Kỹ thuật chuẩn bị trên một số dây chuyền phổ biến hiện nay. 

 

9.42 Thiết bị nhuộm-in hoa – Dyeing and printing machinery (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm trang bị kiến thức cơ bản và hệ thống về thiết bị trong ngành in nhuộm và hoàn tất vải 

cho sinh viên.  

Nội dung môn học gồm: (i) Nguyên lý cấu tạo chính của máy in-nhuộm-hoàn tất; (ii) Cấu hình chính 

và các yếu tố lựa chọn cho cấu hình máy của các chủng máy theo chức  năng công nghệ; (iii) Tính 

năng và ứng dụng của các chủng loại thiết bị trong in nhuộm và hoàn tất vải sợi 

9.43 Công nghệ nhuộm – Dyeing Technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên chuyên nghành kiến thức cơ bản và hệ thống về công nghệ 

nhuộm các loại vật liệu bằng các lớp thuốc nhuộm khác nhau.  
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Nội dung môn học gồm: (i) Lý thuyết màu và lý thuyết nhuộm trong kỹ thuật tạo màu trên vật liệu 

dệt; (ii) Công nghệ nhuộm các nhóm mặt hàng với các loại chất liệu; (iii) Kỹ thuật so màu và phối 

ghép màu trên vật liệu; (iv) Giới thiệu các kỹ thuật tạo màu hiện đang áp dụng tại Việt nam. 

9.44 Kỹ thuật in hoa –Engineering of Printing  (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên chuyên nghành kiến thức cơ bản và hệ thống về kỹ thuật trang 

trí bề mặt vải bằng hoa văn, họa tiết có màu.  

Nội dung môn học gồm: (i) Các nguyên tắc và các kỹ thuật tương ứng để tạo hình hoa trên mặt vải; 

(ii) Kỹ thuật chế bản và chuẩn bị thiết bị in hoa; (iii) Quy trình Công nghệ in hoa và ứng dụng trong 

các loại chất liệu vật liệu dệt với các lớp thuốc nhuộm khác nhau; (iv) Giới thiệu các kỹ thuật tạo màu 

hiện đang áp dụng tại Việt nam. 

9.45 Công nghệ hoàn tất vải – Textile Finishing Technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên chuyên nghành kiến thức cơ bản và hệ thống kỹ thuật hoàn tất 

vật liệu dệt may.  

Nội dung môn học gồm: (i) Các cơ sở kỹ thuật, các dòng hóa chất và các kỹ thuật hoàn tất hóa học 

trên vải; (ii) Kỹ thuật hoàn tất cơ học vải; (iii) Quy trình Công nghệ ứng dụng hoàn tất vải may mặc. 

9.46  Thực tập kỹ nhuộm hoàn tất – Technical Practice for Dyeing and Finishing (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành nhuộm: (i) Hiểu rõ qui trình sản xuất trong công 

nghiệp dệt nhuộm; (ii) Nắm vững các qui trình công nghệ sản xuất vải và một số mặt hàng phổ biến; 

(iii) Biết xử lý các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất; (iv) Trang bị kỹ năng thực hành quản 

lý kỹ thuật ở xưởng in – nhuộm – hoàn tất. 

Nội dung môn học gồm: Sinh viên đến thực tập trực tiếp tại một hoặc vài xưởng sản xuất. Dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên và cán bộ kỹ thuật nơi sản xuất nhằm đạt được mục tiêu đặt ra ở trên.  

Trong quá trình thực tập sinh viên phải tuân thủ kỷ luật lao động nơi làm việc, sinh viên có thể tham 

gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế tại nơi thực tập dưới sự giám sát của cán bộ hướng dẫn. 

9.47 Đồ án môn học in nhuộm – Project of dyeing and printing technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm rèn luyên kỹ năng nghề nghiệp trong lập kế hoạch sản xuất, lập dự án đầu tư mới hoặc 

đầu tư mở rộng xí nghiệp in nhuộm; rèn luyên kỹ năng tính toán năng lực thiết bị và bố trí sản xuất.  

Nội dung môn học gồm: (i) Lập kế hoạch sản xuất nhuộm một đơn hàng trong xưởng sản xuất cụ thể; 

(ii) Lựa chọn cấu hình theo chức năng và công suất sản xuất của xưởng; (iii) Phân tích lựa chọn thiết 

bị cho dự án mở rộng hoặc đầu tư xưởng sản xuất mới.  

Tất cả các nội dung trên giới hạn trong phạm vi nhuộm sợi, nhuộm vải (gián đoạn, liên tục) và in vải 
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9.48  Công nghệ sợi dệt – Spinning and Weaving Technology (3 TC) 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Mô tả nội dung môn học:  

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành nhuộm những kiến thức cơ bản và đặc trưng của 

công nghệ tạo các loại sợi tự nhiên, nhân tạo và các kiểu cấu trúc sợi khác nhau, công nghệ tạo các 

loại vải (dệt thoi, dệt kim, không dệt), từ đó, sinh viên hiểu được bản chất của vật liệu vải để có thể 

xây dựng quy trình công nghệ in nhuộm phù hợp với từng loại vật liệu. 

 

 

10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

10.1  Danh sách giảng viên cơ hữu 

 

TTT Họ và tên 

Năm 

sinh 
Văn bằng 

cao nhất,  

ngành đào 

tạo 

Năm 

ccấp 

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(1) 

Môn học sẽ giảng dạy 

1 Bùi Mai 

Hương 

1978 Tiến sỹ, 

Hóa dệt 

2008 Cộng hòa 

Áo, 1 năm, 

tiếng Anh 

Khoa học vật liệu dệt, 

Công nghệ sợi 1, Công 

nghệ sợi 2, Cấu trúc sợi, 

Thiết bị sợi dệt, Công 

nghệ không dệt, Sản 

phẩm dệt sinh thái, Vật 

liệu dệt hiệu năng cao, 

Thiết bị sợi dệt nhuộm 

2 Vũ Khánh 

Nguyên 

1984 Thạc sỹ kỹ 

thuật dệt 

2012 1 năm, Bồ 

Đào Nha, 

Tiếng Anh 

Cơ sở công nghệ dệt 

may, Công nghệ dệt, 

Cấu trúc vải, Vật liệu 

dệt hiệu năng cao, Khoa 

học vật liệu dệt, Tái chế 

vật liệu dệt, Công nghệ 

không dệt 

                                                 
1 Kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: Nơi giảng dạy, thời gian, loại ngôn ngữ 
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3 Nguyễn 

Lệ Nga 

1961 Thạc sỹ vật 

liệu và 

công nghệ 

dệt 

2007  Cơ sở công nghệ dệt 

may, Công nghệ dệt, 

Cấu trúc vải, Đồ án môn 

học sợi dệt nhuộm, 

Thực tập kỹ thuật, Thực 

tập tốt nghiệp 

4 Đào Duy 

Thái 

1955 Thạc sỹ vật 

liệu và 

công nghệ 

dệt 

2007  ĐAMH Sợi-Dệt-

Nhuộm, Thiết bị sợi dệt 

nhuộm, Công nghệ tiền 

xử lý và hoàn tất vải, 

Công nghệ in nhuộm, 

Quy hoạc thực nghiệm, 

Thực tập kỹ thuật, Thực 

tập tốt nghiệp, Công 

nghệ không dệt 

5 Trịnh Thị 

Kim Huệ 

1987 Thạc sĩ 

công nghệ 

hóa học 

2012  Hóa Polymer, Hóa phân 

tích, Hóa học thuốc 

nhuộm, Tái chế vật liệu 

dệt, Sản phẩm dệt sinh 

thái, ĐAMH Sợi-Dệt-

Nhuộm, Thực tập kỹ 

thuật, Thực tập tốt 

nghiệp 

6 Trần Đại 

Nguyên 

1970 Thạc sỹ – 

Khoa học 

Giáo dục 

2004  Tin học trong dệt may, 

Thiết bị sợi dệt nhuộm 

 

7 

Lê Song 

Thanh 

Quỳnh 

1987 Thạc sỹ – 

Kỹ thuật hệ 

thống công 

nghiệp 

2013  Quản lý sản xuất, Đo 

lường và đảm bảo chất 

lượng 

 

10.2 Danh sách giảng viên thỉnh giảng 

 

TT Họ và Tên Năm 

sinh 

Văn bằng 

cao nhất, 

Năm 

được 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

Môn học sẽ giảng dạy 
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ngành đào 

tạo 

cấp 

bằng 

1 Nguyễn 

Tiến Bình 

1955 Tiến sĩ, 

công nghệ 

sợi dệt 

1992  Khoa học vật liệu dệt, 

Hướng dẫn LVTN 

2 Đinh Kim 

Dung 

1951 Thạc Sĩ , 

Cơ dệt 

1996  Hướng dẫn LVTN 

3 Nguyễn 

Anh Kiệt 

1957 Thạc sĩ 

Công nghệ 

vật liệu dệt 

2007  Công nghệ dệt, Cấu trúc 

vải,Hướng dẫn LVTN 

 

4 Bùi Thị 

Kim Dung 

1958 Thạc sĩ, 

Quản lý dự 

án kỹ thuật 

1996  Tổ chức và Quản lý sản 

xuất, Đo lường và đảm 

bảo chất lượng  

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

 

11.1 Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính; 
 

 

 

 Loại TSCĐ - 2112 Máy móc thiết bị thí nghiệm    

STT Tên tài sản Nước SX Năm SD Số lượng Tình trạng 

1 Máy dệt kim lưới-RACOP-TR-8F Đức 1993 1 tốt 

2 Kính hiển vi soi nổi SZ4035 i Mỹ 1997 1 tốt 

3 Kính hiển vi một mắt TQ 2002 1 tốt 

4 Kính hiển vi một mắt TQ 2006 1 tốt 

5 Máy nhuộm 12 mẫu VN 1999 1 tốt 

6 Cân điện tử BX420H Nhật 1999 1 tốt 

7 

Máy đo độ ẩm có sấy hồng ngoại 

SATORIUS Đức 1999 1 tốt 

8 Máy vi tính P3-400MHz TWN 2000 1 tốt 

9 Máy vi tính P3-600MHz TWN 2000 1 tốt 

10 Máy vi tính P3-933MHz TWN 2001 4 tốt 

11 Máy vi tính P4-1.4GHz ASE 2001 1 tốt 

12 Máy camera VNA 2000 1 tốt 

13 Máy đánh bông Kansai JAN 1999 1 tốt 

14 Máy kéo đứt sợi VNA 2000 1 Không SD 

15 Máy kéo đứt băng vải VNA 2000 1 Không SD 

 

 

11.2 Thư viện: 

Thư viện của trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia tp. HCM 

 

11.3 Giáo trình,tập bài giảng 

Xem file đính kèm 
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11.4 Hệ thống các phần mềm hỗ trợ giảng dạy: 

Các phần mềm thuộc Phòng thí nghiệm CAD/CAM/CNC, Đo lường, Phòng thí nghiệm 

CAD/CAM trong dệt may thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điều khiển số và 

kỹ thuật hệ thống 

 

12. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 Chương trình thực hiện theo kế hoạch giảng dạy, theo Quy chế giảng dạy và Quy chế học vụ 

của trường ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.       

 

        TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 2014  

       TRƯỞNG KHOA     

 

   PGS.TS. NGUYỄN HỮU LỘC 


