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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
 

Tên chương trình:  Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật 
Trình độ đào tạo:  Thạc sĩ 

Ngành đào tạo:  Vật lý kỹ thuật   (Engineering Physics) 
Loại hình đào tạo:  Chính quy 

(Ban hành theo Quyết định số  501/2009/ĐHĐL-ĐHSĐH ngày 25 tháng 06 năm 2009 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Đà Lạt). 

1. Mục tiêu đào tạo 
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản 
về vật lý, sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật cũng như các năng lực giải quyết các vấn đề trong thực 
tế. Thạc sỹ ngành Vật lý kỹ thuật có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các xí 
nghiệp công nghiệp, các cơ quan quản lý và phục vụ quân đội. Những kiến thức về vật lý và các lĩnh 
vực liên quan như điện tử, tin học, tự động hóa, và hiểu biết về công nghệ và kỹ thuật hạt nhân hiện 
đại giúp cho người học phát huy ưu thế của những nhà vật lý thực nghiệm: vừa hiểu sâu về vật lý, 
vừa nắm vững kỹ thuật, có khả năng thích ứng cao, có khả năng phục vụ tốt, đặc biệt trong các lĩnh 
vực công nghệ và kỹ thuật tiên tiến.  
  

Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Vật lý kỹ thuật hướng tới  các mục tiêu cụ thể sau: 
1.1 Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vật lý, toán, các môn học mang tính kỹ thuật 

phục vụ cho nghiên cứu cũng như trong công việc hiện tại và tương lai. Đặc biệt cung cấp cho 
sinh viên các kiến thức về một chuyên ngành được đào tạo như: công nghệ và kỹ thuật hạt 
nhân hiện đại,  vật lý tin học - maùy tính, vật lý và kỹ thuật điện tử, phân tích và đo lường trong 
vật lý; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng các bài thí nghiệm, các mô phỏng vật 
lý phục vụ giảng dạy các giáo trình vật lý ở các bậc học..., cũng như được trang bị kiến thức đủ 
rộng đáp ứng với môi trường công việc liên quan tới vật lý và vật lý kỹ thuật. 

1.2 Sinh viên có kỹ năng thực hành, nghiên cứu, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tham 
gia các đề tài nghiên cứu khoa học và công việc thực tế, cũng như khả năng tư duy, tiếp cận 
các vấn đề khoa học, kỹ thuật ở trình độ cao. 

1.3 Sinh viên có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng giao tiếp chuyên môn, khả năng trình bày các 
vấn đề khoa học (hội thảo, báo cáo chuyên đề, viết bài...) cũng như có thể tiếp tục học lên bậc 
tiến sỹ. 

2. Thời gian đào tạo    : 2 năm 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa  :  50 tín chỉ 
4. Đối tượng tuyển sinh    :  Đã có bằng cử nhân vật lý  
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp : Bảo vệ Luận văn 
6. Thang điểm     : 10/10 
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7. Nội dung chương trình 
7.1 Khung chương trình đào tạo 

STT NỘI DUNG KIẾN THỨC SỐ  
TÍN CHỈ 

TÍN CHỈ  
BẮT BUỘC 

TÍN CHỈ 
TỰ CHỌN 

1 Kiến thức chung    
 1.1  Triết học 4 4  
 1.2  Tiếng Anh 4 4  
2 Kiến thức ngành, chuyên ngành    
 2.1 Các học phần bắt buộc 22 22  
 2.2 Các học phần tự chọn 10/24  10/24 
3 Luận văn thạc sĩ 10 10  
 Tích lũy tối thiểu/Tổng thiết kế 50/64 40 10/24 

 

7.2 Chương trình đào tạo chi tiết 

TÍN CHỈ TÍN CHỈ STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN CHỈ LT TH BB TC 

  7.2.1  Kiến thức chung 8/8     
1 TRC01 Triết học 4 4  4  
2 NNC01 Tiếng Anh 4 4  4  
  7.2.2  Kiến thức ngành, chuyên ngành 32/46     
1 VLK01 Xử lý số liệu thực nghiệm 3 2 1 3  
2 VLK02 Cấu trúc hạt nhân 3 3  3  
3 VLK03 Điện tử hạt nhân 3 2 1 3  
4 VLK04 Lò phản ứng hạt nhân và ứng dụng 3 3  3  
5 VLK05 Phản ứng hạt nhân 3 2 1 3  
6 VLK06 Kỹ thuât ghi đo bức xạ 3 2 1 3  
7 VLK07 Kỹ thuật đo điện và cảm biến 2 1 1 2  
8 VLK08 Thực tập vật lý kỹ thuật  2  2 2  
9 VLK09 Máy tính và kỹ thuật giao diện 3 2 1  3 
10 VLK10 Kỹ thuật phân tích huỳnh quang tia X 2 1 1  2 
11 VLK11 Kỹ thuật phân tích kích hoạt neutron 2 1 1  2 

12 VLK12 Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực 
tập vật lý 3 2 1  3 

13 VLK13 Chương trình máy tính 2 1 1  2 
14 VLK14 Vật lý neutron 2 2   2 
15 VLK15 Máy gia tốc và các ứng dụng 2 2   2 
16 VLK16 Động học vật lý 2 2   2 

17 VLK17 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào công 
nghiệp 2 2   2 

18 VLK18 Chuyên đề 1 2 2   2 
19 VLK19 Chuyên đề 2 2 2   2 
  7.2.3  Luận văn thạc sĩ 10     
1 VLK99 Luận văn 10 10  10  
  Tích lũy tối thiểu/Tổng thiết kế 50/64 53 11 40 10/24


