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BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SAU ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 442  /QĐ-ĐHSPKTV, ngày 05 tháng 9 năm 2017 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh). 

Tên chương trình:  Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện. 

Trình độ đào tạo:  THẠC SĨ 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật điện 

Mã ngành:  60520202 

Loại hình đào tạo:  Chính quy  

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu chung  

 Kết thúc khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện, người học có trình độ chuyên 

môn sâu, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những 

vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điện, đủ năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành 

điện. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

   Học viên hoàn thành chương trình đào tạo có được: 

- Phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức 

khoa học kỹ thuật vững chắc, sử dụng tốt các công cụ tính toán, cập nhật các kiến thức sâu. 

- Có phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, khả năng tự tìm hiểu, ứng dụng và sáng 

tạo các kỹ thuật và công cụ để giải quyết những vấn đề kỹ thuật điện mới. 

- Nâng cao khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Điện 

công nghiệp. Có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế; có khả năng tự đào tạo và tham gia các chương trình đào tạo trong nước và quốc 

tế để đạt trình độ cao hơn. Giảng dạy và tổ chức các hoạt động đào tạo khác ở bậc Đại học và 

Cao đẳng. 

- Có khả năng tư vấn và thực hiện phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ, chủ trì và 

điều hành hoạt động sản xuất, hoạt động kỹ thuật. 

- Có cơ sở kiến thức chuyên sâu cần thiết để học viên có thể tiếp tục học ở bậc tiến sĩ. 

2. Thời gian đào tạo: 02 năm. 

3. Tổng khối lượng toàn chương trình: 60 (TC).  

4. Đối tượng tuyển sinh:  

4.1. Về văn bằng: 

  Người dự thi vào chương trình đào tạo Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật điện 

cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành điện 5 năm (đã hoàn thành chương trình đào tạo 

trình độ đại học với thời lượng tối thiểu 150 tín chỉ). 

B. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành điện 4 - 4,5 năm (đã hoàn thành chương trình đào 

tạo trình độ đại học với thời lượng tối thiểu 120 tín chỉ). 

C. Bằng tốt nghiệp Đại học chương trình đào tạo Kỹ sư các ngành thuộc khối ngành kỹ 

thuật, công nghệ gần với ngành điện (khác nhau về chương trình dưới 40%). Đối với 

đối tượng này, nhà trường xây dựng các chuyên đề cần bổ sung, chuyển đổi cho phù 

hợp theo mục 2.6 (Danh mục các môn học bổ sung kiến thức). 

Danh mục các ngành gần: 

- Ngành Cơ điện tử. 
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- Ngành điện tử viễn thông. 

- Ngành Kỹ thuật điện tử. 

- Kinh tế năng lượng điện. 

- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp. 

4.2. Điều kiện khác: 

Có đủ sức khỏe để học tập, lao động và các điều kiện dự tuyển khác theo qui định hiện 

hành. 

5. Điều kiện tốt nghiệp:   

Học viên chỉ được bảo vệ luận văn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 - Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được 

ở mức tương đương cấp độ B1 ho c bậc   6 của Khung Châu  u. 

 - Đã học xong và đạt yêu cầu tất cả các học phần trong chương trình đào tạo 

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên ho c đang trong 

thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn. 

Kết thúc khóa học, học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu sẽ được cấp bằng 

thạc sĩ kỹ thuật, bảng điểm và các hồ sơ liên quan khác theo quy định (lý lịch khoa học, hồ sơ 

bảo vệ luận văn). 

6. Chương trình đào tạo: 

6.1. Cấu trúc chương trình: 

  Chương trình đào tạo: Theo Thông tư số 15 2014 TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 

2014. Nhà trường chọn thời lượng của chương trình đào tạo là 2 năm bao gồm 60 tín chỉ. 

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học 4 – 4,5 năm 

(mục 4.2.1_B). Đối với các đối tượng khác (mục 4.2.1_A), hội đồng khoa học của Nhà trường 

sẽ xem xét khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo ở bậc đại học để miễn trừ một số các học 

phần nhưng tối đa không vượt quá 20 tín chỉ. 

Nội dung chương trình được cấu trúc gồm các khối kiến thức chung, cơ sở ngành và 

chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp. Phân bổ các khối kiến thức trong chương trình đào tạo 

như sau: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chọn thời lượng cho các học phần cơ sở: 24 tín chỉ: 

+ Triết học   tín chỉ (theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ) 

  + Tiếng Anh   tín chỉ (yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp) 

  + Cơ sở lý thuyết bắt buộc: 12 tín chỉ. 

  + Cơ sở lý thuyết tự chọn: 6 tín chỉ. 

- Chọn thời lượng cho các học phần chuyên ngành: 24 tín chỉ: 

Kiến thức cơ sở chung 

24 TC (12 CS bắt buộc + 6 cơ sở TC +   triết học  +   tiếng Anh) 

Kiến thức chuyên ngành 

- Bắt buộc: 16 TC ;  

- Tự chọn: 8 TC  

 
Luận văn tốt nghiệp: 12 TC  
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  + Chuyên ngành lý thuyết bắt buộc: 16 tín chỉ. 

  + Chuyên ngành lý thuyết tự chọn: 8 tín chỉ. 

- Chọn thời lượng cho luận văn tốt nghiệp: 12 tín chỉ 

 Tổng cộng: 60 tín chỉ 

6.2. Phương thức lựa chọn khối kiến thức: 

a. Phục vụ mục tiêu đào tạo 

Bồi dưỡng năng lực cho học viên để thực hiện các công việc: 

 - Nghiên cứu, ho c nghiên cứu sinh (Các phương pháp và định hướng nghiên cứu). 

 - Giảng dạy đại học và cao đẳng (kiến thức cơ sở và chuyên ngành nâng cao). 

 - Chuyên gia kỹ thuật và quản lý (phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ, quản lý quá 

trình sản xuất). 

b. Nhóm kiến thức các học viên được đào tạo 

 - Nhóm kiến thức lý thuyết 

 - Nhóm kiến thức ứng dụng 

 - Định hướng nghiên cứu 

 - Nhóm kiến thức quản lý 

6.3.  Các cơ sở căn cứ để xây dựng chương trình:  

6. .1. Văn bản pháp lý:  

 1. Quyết định số  8 2009 QĐ-TTg ngày 09   2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. 

 2. Thông tư số  8 2010TT-BGDĐT ngày 22 12 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết đinh cho phép đào tạo các ngành ho c chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

  . Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Thông tư số 15 2014 TT-BGDĐT ngày 15 

tháng 05 năm 2014 

 4. Căn cứ vào Thông tư số 04 2012 TT-BGDĐT ngày 15 12 2012 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo về “Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ”. 

6.3.2. Kinh nghiệm tham khảo được tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước cho 

trình độ Đại học và trình độ Thạc sĩ: Các trường trong nước là trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội; Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 

Yên; Đại học Mỏ địa chất; Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

6.3.3. Mục tiêu đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và căn cứ vào các 

nguồn lực con người, cơ sở vật chất và các quan hệ hợp tác. 

6.3.4. Chuẩn đầu ra 

  Dựa trên quá trình khảo sát các doanh nghiệp, Các trường cao đẳng và các Viện nghiên 

cứu trong khu vực trên địa bàn Nhà Trường và các tỉnh lân cận, nhà trường xác định được các 

chuẩn kiến thức, kỹ năng của lao động kỹ thuật trình độ cao (trình độ sau đại học) ngành điện, 

điện tử và viễn thông. Trên cơ sở đó xác định các học phần trong chương trình đào tạo nhằm 

đáp ứng các chuẩn đầu ra. 

6.4. Danh mục các học phần 

STT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Giảng viên phụ trách 

(dự kiến) Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tổng 

số 
LT 

BT, 

TL 

A. Phần kiến thức chung 6    

1 EEPH 501 Triết học 3 3 0 
Th.S Nguyễn Công An 

ThS. Lê Thị Ngọc Hà 

2 EEEN 502 Tiếng Anh 3 2 1 

ThS. Nguyễn Thị Lan 

Phương 

ThS. Bùi Thị Xuân Linh 

B. Kiến thức cơ sở ngành 12    
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Các học phần bắt buộc 12    

3 EEOP 525 
Tối ưu hóa chế độ hệ 

thống điện 
2 1,5 0,5 

TS. Lê Hồng Sơn 

PGS. TS. Trần Hoài Linh 

4 EECA 526 

Các phương pháp 

tính toán, phân tích 

HTĐ  

2 1,5 0,5 

TS. Võ Tiến Trung 

TS. Nguyễn Quang 

Thuấn 

5 EEMT 509 

Vật liệu và công 

nghệ mới trong chế 

tạo thiết bị điện 

2 1,5 0,5 
TS. Bùi Đức Hùng 

TS. Thái Hữu Nguyên 

6 EESC 505 

Hệ thống giám sát và 

điều khiển công 

nghiệp 

2 1,5 0,5 
TS. Trần Duy Trinh 

TS. Thái Hữu Nguyên 

7 EESS 506 
Cảm biến và xử lý 

tín hiệu đo 
2 1,5 0,5 

TS. Lê Văn Biên 

PGS. TS. Trần Hoài Linh 

8 EEAC 507 
Điều khiển Truyền 

động điện 
2 1,5 0,5 

TS. Lương Thanh Bình 

PGS. TS. Nguyễn Đức 

Khoát 

Các học phần tự chọn 6    

9 EEPB 515 
Hệ thống cung cấp 

điện cho các tòa nhà 
2 1,7 0,3 

TS. Võ Tiến Trung 

TS. Nguyễn Quang 

Thuấn 

10 EEMT 518 

Đo lường và thử 

nghiệm không phá 

hủy 

2 2 0 
TS. Phạm Hồng Thịnh 

TS. Lương Thanh Bình 

11 EEPP 528 
Quy hoạch và phát 

triển hệ thống điện 
2 1,5 0,5 

TS. Võ Tiến Trung 

TS. Lã Minh Khánh 

12 EEDE 529 Thiết kế máy điện 2 1,5 0,5 
TS. Phùng Anh Tuấn 

TS. Lương Thanh Bình 

13 EEFN 530 
Hệ mờ và mạng nơ 

ron 
2 1,5 0,5 

TS. Lương Thanh Bình 

TS. Thái Hữu Nguyên 

14 EEDC 504 Điều khiển số 2 1,5 0,5 
TS. Lương Thanh Bình 

TS. Nguyễn Chí Tình 

C. Kiến thức chuyên ngành     

Các học phần bắt buộc 16    

15 EEAB 508 Máy cắt hiện đại 2 2 0 
TS. Võ Tiến Trung 

TS. Bùi Đức Hùng 

16 EEAE 503 
Điện tử công suất 

nâng cao 
2 1,3 0,7 

TS. Trần Duy Trinh 

TS. Phùng Anh Tuấn 

17 EEPQ 511 

Chất lượng điện 

năng trong mạng 

điện phân phối 

2 1,7 0,3 
TS. Võ Tiến Trung 

TS. Bạch Quốc Khánh 

18 EEHV 512 

Ứng dụng kỹ thuật 

cao áp trong công 

nghiệp 

2 1,5 0,5 

TS. Nguyễn Quang 

Thuấn 

TS. Võ Tiến Trung 

19 EEDM 510 

Quản lý nhu cầu sử 

dụng điện năng 

(DSM) 

2 1,5 0,5 
TS. Trần Duy Trinh  

TS. Bạch Quốc Khánh 

20 EESA 519 
Hệ thống SCADA và 

Tự động hóa HTĐ  
2 1,5 0,5 

TS. Thái Hữu Nguyên 

TS. Trần Duy Trinh 

21 EEMS 520 
Mô phỏng hệ thống 

điện 
2 1,5 0,5 

TS. Võ Tiến Trung 

TS. Trần Duy Trinh 
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22 EENR 514 

Bảo vệ Rơle và tự 

động hóa hệ thống 

điện 

2 1,7 0,3 

TS. Võ Tiến Trung 

GS. TSKH. Trần Đình 

Long 

Các học phần tự chọn 8    

23 EERE 516 
Các nguồn năng 

lượng mới và tái tạo 
2 2 0 

TS. Trần Duy Trinh 

TS. Bạch Quốc Khánh 

24 EEEM 517 Thị trường điện 2 2 0 

GS. TSKH. Trần Đình 

Long 

TS. Lê Văn Biên 

25 EEOG 532 
Quá điện áp và nối 

đất trong HTĐ 
2 1,5 0,5 

TS. Võ Tiến Trung 

TS. Lã Minh Khánh 

26 EESM 533 Máy điện đ c biệt 2 2 0 
TS. Bùi Đức Hùng 

TS. Lương Thanh Bình 

27 EEAP 534 
Tự động hóa quá 

trình 
2 2 0 

TS. Lương Thanh Bình 

PGS. TS. Nguyễn Đức 

Khoát 

28 EEEC 535 
Điều khiển thiết bị 

điện 
2 1,5 0,5 

TS. Nguyễn Chí Tình 

TS. Trần Duy Trinh 

 

29 EEFT 520 

Hệ thống truyền tải 

điện xoay chiều linh 

hoạt (FACTS) 

2 1,5 0,5 

TS. Phùng Anh Tuấn 

TS. Trần Duy Trinh 

 

30 EEME  536 
Vi điều khiển và Hệ 

thống nhúng 
2 1,5 0,5 

TS. Thái Hữu Nguyên 

TS. Trần Duy Trinh 

D. Luận văn 12    

Tổng cộng 60    

 

6.5. Kế hoạch đào tạo 

TT Tên học phần 
Số  

TC 

Học kỳ 
Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Triết học 3 3    

HK1 (16 TC) 

Luận văn  

2 Tiếng Anh 3 3    

3 Tối ưu hóa chế độ hệ thống điện 2 2    

4 
Các phương pháp tính toán, phân 

tích HTĐ  
2 2  

  

5 
Chất lượng điện năng trong 

mạng điện phân phối 
2 2  

  

6 
Hệ thống giám sát và điều khiển 

công nghiệp 
2 2  

  

7 Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 2 2    

1 
Vật liệu và công nghệ mới trong 

chế tạo thiết bị điện 
2  2  

 

HK 2 (16 TC: 10 

TC bắt buộc, 6 

TC tự chọn) 

Luận văn 

2 Điều khiển Truyền động điện 2  2   

3 Điện tử công suất nâng cao 2  2   

4 Mô phỏng hệ thống điện 2  2   

5 
Quản lý nhu cầu sử dụng điện 

năng 
2  2  

 

6 Chọn 3 trong 6 học phần 6  6   

 
Hệ thống cung cấp điện cho các 

tòa nhà 
2  2  

 

 Đo lường và thử nghiệm không 2  2   
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phá hủy 

 
Quy hoạch và phát triển hệ thống 

điện 
2  2  

 

 Thiết kế máy điện 2  2   

 Hệ mờ và mạng nơ ron 2  2   

 Điều khiển số 2  2   

1 Máy cắt hiện đại 2   2  

HK 3 (16 TC: 8 

TC bắt buộc, 8 

TC tự chọn) 

Luận văn 

2 
Ứng dụng kỹ thuật cao áp trong 

công nghiệp 
2   2  

3 
Hệ thống SCADA và Tự động 

hóa HTĐ  
2   2  

4 
Bảo vệ Rơle và tự động hóa hệ 

thống điện 
2   2  

5 Chọn 4 trong 8 học phần 8   8  

 
Các nguồn năng lượng mới và tái 

tạo 
2   2  

 Thị trường điện 2   2  

 
Quá điện áp và nối đất trong 

HTĐ 
2   2  

 Máy điện đ c biệt 2   2  

 Tự động hóa quá trình 2   2  

 Điều khiển thiết bị điện 2   2  

 
Hệ thống truyền tải điện xoay 

chiều linh hoạt (FACTS) 
2   2  

 Vi điều khiển và Hệ thống nhúng 2   2  

 Luận văn tốt nghiệp 12    12 
HK 4 (12 TC) 

Luận văn 

5. Mô tả học phần 

1. EEPH - 501: Triết học 

Nội dung học phần tuân theo Quyết định số    2004 QĐ - BGD & ĐT của Bộ Giáo dục 

và đào tạo về việc ban hành chương trình môn triết học dùng cho học viên cao học vả nghiên 

cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học. 

EEPH - 501: Philosophy   
Content of this subject is conformed to the document number    2004 QĐ - BGD & ĐT 

of the Header Ministry of Education and Training about promulgating Philosophy program 

for master student and Ph.D student who is not in philosophy major. 

2. EEEN - 502: Tiếng Anh  

Nội dung đào tạo do nhà trường quyết định nội dung và khối lượng học tập để hỗ trợ, 

học viên sau khi tốt nghiệp phải đạt trình độ năng lực ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ 

B1, TOEFLITP 450 điểm, IBT 45 điểm ho c IELTS 5.0. 

EEEN - 502: English 
Contents and number of unit of study are designed by the university to assist master 

student and Ph.D student to have B1 level, 450 scores of TOEFLITP 450, or 45 scores of IBT, 

or 5.0 of IELTS after they graduate. 

3. EEOP – 525: Tối ưu hóa chế độ  hệ thống điện  

Các phương pháp tối ưu hóa: Tối ưu một biến. Tối ưu nhiều biến không ràng buộc. Tối 

ưu hoá với ràng buộc đẳng thức. Tối ưu hoá với ràng buộc bất đẳng thức. Tối ưu hoá toàn cục.  

Các chế độ làm việc của hệ thống điện, nâng cao chất lượng điện năng; chi phí sản xuất 

và truyền tải điện năng, phân bố tối ưu công suất giữa các nhà máy điện, giảm tổn thất điện 

năng trong mạng lưới điện khái quát chung về độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống điện. 

EEOP – 525: Optimization of Power Systems 
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The methods of optimization include single variable optimization, multiple variable 

optimization with unrestricted condition, optimization with restricted equation, optimization 

with restricted inequality, global optimization  

 The running mods of power system, power quality enhancement, production cost and 

power transmission, optimized power is distributed among plants, the reduction of power loss 

in grid and essential of reliability in power delivery 

4. EECA – 526: Các phương pháp tính toán phân tích hệ thống điện 

Các chế độ làm việc của hệ thống điện. Điều chỉnh điện áp, tần số, công suất trong hệ 

thống điện. Khái niệm ổn định hệ thống. Tính toán phân tích chế độ xác lập của hệ thống 

điện. Chế độ xác lập của hệ thống điện có các đường dây siêu cao áp. Tính toán chế độ sự cố 

ngắn mạch trong hệ thống điện. Biến đổi đẳng trị sơ đồ. Ngắn mạch không đối xứng. Tính 

toán chế độ quá độ trong hệ thống điện. Phân tích ổn định hệ thống điện.  

EECA – 526: Computational Methods for Power System Analysis 

Common structure and operational characteristics of electric power system in steady-

state and fault conditions, methods of modeling, calculation and analysis of operating 

conditions of electric power systems. 

5. EEMT – 509: Vật liệu và công nghệ mới trong chế tạo thiết bị điện 

Tổng quan về vật liệu sử dụng trong chế tạo thiết bị điện. Hiện trạng sử dụng vật liệu 

mới trong chế tạo thiết bị điện. Một số công nghệ mới. Đo lường thử nghiệm trong chế tạo 

máy điện quay, máy biến áp và khí cụ điện. 

EEMT – 509: New materials and technologies in electrical equipment 

manufacturing 
Overview of materials used in electrical equipment manufacturing. Applications of new 

materials. New technologies applied in manufacturing rotating electrical machines, 

transformers and electrical apparatuses. 

6.  EESC - 505: Hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp 

Học phần sẽ giới thiệu toàn bộ các phương thức truyền tín hiệu và dữ liệu, các phần tử 

cơ bản của hệ thống, phần mềm điều hành hệ thống và phương pháp kết nối các phần tử trong 

hệ thống cũng như cách thức lập trình cho hệ SCADA và DCS. 

EESC - 505: Supervision and industrial control system 
The subject introduce the modes of communication signals and data, the basic elements 

of the system, operating system software and connection method elements in system, as well 

as how to program SCADA and DCS systems. 

7.  EESH - 506: Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 

  Tổng quan về mô hình hệ thống thu thập tín hiệu, các loại chuyển đổi sơ cấp và các xử 

lý chuẩn hóa tín hiệu sau cảm biến. Đ c tính của nhiễu và phương pháp tính toán nhiễu tác 

động lên hệ thống. Các phương pháp xử lý tín hiệu đo sử dụng lọc số. Cuối cùng là phần giới 

thiệu về mô hình và một số chức năng thông minh cơ bản của các bộ cảm biến thông minh. 

EESH - 506: Sensors and signal conditioning   

  Overview of Data Acquisition System. Types of Elementary Sensor / Transducer and 

signal conditioning. Characteristics of noise and calculated method noise infection on system. 

Basic knowledge of Signal processing by digital filters. Architecture and main functionalities 

of smart sensors 

8.  EEAC - 507: Điều khiển Truyền động điện 

Các phần tử trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện, các bộ biến đổi bán dẫn 

công suất, điều chỉnh tự động hệ thống truyền động động cơ một chiều, động cơ không đồng 

bộ, động cơ   pha, hệ truyền động nhiều động cơ, hệ thống truyền động điện điều chỉnh vị trí, 

hệ truyền động điều chỉnh thích nghi, thiết kế các bộ điều khiển trong hệ truyền động. 

EEAC - 507: Control of electrical drives 
The elements in the automatically adjust power transmission system, the inverter power 

semiconductor, auto adjust powertrain DC motors, asynchronous motors, 3-phase motor, 
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drivetrain more engine, electric drive system to adjust the position, adjust powertrain 

adaptation, the controller designed in transmission.  

9. EEPB – 515: Hệ thống cung cấp điện cho các tòa nhà 

Tổng quan về các tiêu chuẩn IEC cho cung cấp điện tòa nhà. Sơ đồ cung cấp điện, 

Tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện tòa 

nhà. Tính toán lựa chọn các thiết bị phân phối, bảo vệ và điều khiển điện trong tòa nhà. An 

toàn điện cho tòa nhà. Chống sét cho tòa nhà. Tính toán chiếu sáng cho tòa nhà. Kết nối hệ 

thống điều khiển quản lý tòa nhà BMS. Sử dụng các phần mềm hỗ trợ tính toán thiết kế cung 

cấp điện và chiếu sáng. 

EEPB – 515: Power supply system for buildings 

Overview of the IEC standards of power supply for building. Diagrams, calculation of 

economic - the technical indicators and operation of power supply systems of buildings. 

Calculation of distribution equipment, electrical protection and control in buildings. Electrical 

Safety for the building. Lightning protection for buildings. Calculated lighting for buildings. 

Connecting control system BMS building management. Using designed software to support 

computational power supply and lighting. 

10. EEMT – 518: Đo lường và thử nghiệm không phá hủy  

Các nguồn phát điện áp cao. Đo lường điện áp cao và dòng điện xung. Các bộ ghi quá 

trình quá độ nhanh dùng cho đo tín hiệu xung. Sai số trong kỹ thuật đo lường ở điện áp cao. 

Kỹ thuật thử nghiệm không phá hủy và giám sát tình trạng cách điện. Chẩn đoán tình trạng 

điện môi bằng các phương pháp đo ở miền tần số và miền thời gian. Hệ thống giám sát các 

thiết bị cao áp trên cơ sở sợi quang học.  

EEMT – 518: High-Voltage Measurement and Non-destructive Testing 

High voltage sources. High voltage and impulse current measurement. Principles of 

transient recorders for impulse signal. Error in high voltage measurements. Non-destructive 

testing and insulation monitoring. Diagnostic of insulation in frequency domain and time 

domain measurement. Monitoring system of high voltage equipment based on optical fiber 

technologies. 

11. EEPP – 528: Quy hoạch và phát triển hệ thống điện 

Sự phát triển của các hệ thống năng lượng, khái niệm chung về qui hoạch hệ thống 

điện, dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện. Áp dụng các mô hình toán học để giải bài 

toán qui hoạch, qui hoạch nguồn điện, qui hoạch lưới điện, qui hoạch mạng điện địa phương, 

phân tích kinh tế tài chính của các dự án khi qui hoạch. 

EEPP – 528: Power System Planning 

The development of power system, the general concepts of electrical system planning, 

the prediction of power consumption. Applying the mathematic models to solve planning 

problems, that include power plants planning, grid planning, local network planning and 

analyse the finance  of the planned projects.  

12. EEDE – 529: Thiết kế máy điện 

Đại cương về thiết kế máy biến áp. Tính toán kích thước chủ yếu máy biến áp. Tính 

toán dây quấn máy biến áp. Tính toán tham số máy biến áp. Tính toán nhiệt và thiết kế thùng 

dầu. Những vấn đề cơ bản của máy điện quay. Vật liệu dùng trong máy điện quay. Kết cấu 

dây quấn phần ứng. Tính toán mạch từ. Tính toán tham số, tổn hao, và hiêu suất. Tính toán 

thông gió và tản nhiệt. Tính toán máy điện không đồng bộ. Tính toán máy đồng bộ cực lồi. 

Tính toán máy điện một chiều. Kết cấu máy điện và tính toán cơ. 

EEDE – 529: Design of Electric Machines 

The overview of tranformer design. Calculating the demensions, coils, magnetic circuits 

of tranformers. The other factors of transformers such as heating, power loses, oil tank, 

efficient… The essential of rotary electric machine. The material of rotary electric machine. 

Structure of armature winding. The factors of rotary electric machines are calculated.  
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13. EEFN – 530: Hệ mờ và mạng nơ ron  

Lý thuyết tập mờ. Hệ mờ. Mô hình mờ. Ứng dụng hệ mờ trong kỹ thuật. Mạng nơ ron 

nhân tạo. Cấu trúc cơ bản của mạng nơ ron nhân tạo. Ứng dụng của hệ mờ trong kỹ thuật. 

Công cụ Neural-Network của Matlab.   

EEFN – 530: Fuzzy Logic and Neutral Network  

Mathematical foundation of fuzzy systems, fuzzy logic. Structure of the fuzzy systems, 

neural networks, fuzzy models and algorithms. Applications of fuzzy systems and neural 

networks in identification of dynamic systems,in designing integrated and adaptive control 

systems. 

14.  EEDC - 504: Điều khiển số 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về hệ điều khiển số, phân tích và tổng hợp hệ 

điều khiển số, điều khiển số máy điện; Mô hình máy điện và thiết bị biến đổi; Hệ thống điều 

khiển số; Phần cứng và chương trình phần mềm cho điều khiển số máy điện; Điều khiển số 

động cơ điện một chiều; Điều khiển số động cơ ba pha ở chế độ xác lập; Điều khiển số động 

cơ xoay chiều ba pha ở chế độ quá độ. 

EEDC - 504: Digital control.  

The subject provides knowledge of digital control system, analysis and synthesis digital 

control system, machine digital control; Machine model and convert equipment; Digital 

control systems; Hardware and software program for digital control device; Digital control 

DC motor; Digital control of three-phase motors in setting mode; Digital control three-phase 

AC motors in the transitional regime. 

15. EEAB – 508: Máy cắt hiện đại 

Đại cương về các khí cụ điện đóng cắt. Các bộ phận của thiết bị đóng cắt và xu hướng 

phát triển. Hồ quang điện. Lực điện động. Đóng cắt đồng bộ, giám sát và thử nghiệm máy cắt.  

EEAB – 508: Advanced Circuit Breakers 
Introductions of circuit breakers. The basis parts of circuit breakers. Arc. 

Electromagnetic forces. Method of synchronous circuit opening of circuit breakers.  Testing 

CBs. 

16. EEAE – 503: Điện tử công suất nâng cao  

Bộ biến đổi AC – DC, DC – DC, AC – AC, bộ nghịch lưu. Điều khiển các bộ nguồn 

công suất. Các phần mềm mô phỏng điện tử công suất. Nguồn công suất một chiều và ổn 

định. Thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS). Ổn định máy phát điện xoay chiều. Truyền tải điện 

cao áp một chiều. Các thiết bị bù có điều khiển SVC, STATCOM. Bộ lọc tích cực. 

EEAE – 503: Advanced Power Electronics 

Static converter (AC-DC, DC-DC, AC-AC, Inverter). Power semiconductor valve 

control (thyristor, triac, BJT, MOSFET, IGBT). Control circuits of power supply units. Power 

electronics simulation. Stability for DC power supply units. Uninterruptable Power Supply 

(UPS). Automatic Voltage Regulator (AVR). High Voltage Direct Current (HVDC) 

transmission. Static Var Compensator (SVC). Active power filters. 

17. EEPQ - 511: Chất lượng điện năng trong mạng điện phân phối 

Tổng quan chất lượng điện năng trong hệ thống điện, nguyên nhân phát sinh, nhận dạng 

và đánh giá chất lượng điện năng, quá độ điện áp, biến thiên điện áp ngắn hạn, duy trì, sóng 

hài, dao động điện áp, dao động tần số, các biện pháp nâng cao CLĐN trong HTĐ.   

EEPQ - 511: Power Quality in districbution network  

Fundamental understandings of power quality (PQ) problems in electric power system 

(EPS), causes and the influences of PQ issues on the operation of EPS and electric appliances, 

PQ detection and assessment, transients, sag-swells, voltage long-duration variations, 

harmonics, voltage fluctuation, power frequency variation, solutions for electrical problem 

mitigation.  
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18.  EEHV - 512: Ứng dụng kỹ thuật điện cao áp trong công nghiệp 

Quá trình điện vật lý xảy ra trong chất khí khi đ t trong điện trường. Công nghệ lọc 

bụi tĩnh điện. Công nghệ sơn tĩnh điện. Công nghệ tuyển khoáng. Công nghệ làm sạch không 

khí. Công nghệ xử lý giống cây trồng. Công nghệ xử lý chất thải rắn. 

EEHV - 512: Applications of High Voltage Engineering in Industry 
Precipitation. Electrostatic technology applications for precipitator, spray painting, 

mine refinery, air filtering and recycling.  

9.  EEDM - 510: Quản lý nhu cầu sử dụng điện năng 

Sản xuất và sử dụng điện năng. Khái niệm chung về DSM. Chiến lược thực hiện DSM. 

Phương pháp đánh giá hiệu quả của DSM đối với các ngành công nghiệp, dịch vụ và sinh 

hoạt, sản xuất và phân phối điện năng. 

EEDM - 510: Demand Side Management 
Production and using of the power. The general inifined of DSM. DSM implementation 

strategies. Methods of investigation the effectiveness of DSM in industry, services and 

activities, production and distribution of supply. 

20. EESA – 519: Hệ thống SCADA và Tự động hóa HTĐ  

Tổng quan vai trò của các phần tử chính trong hệ thống tự động hóa trạm: Môi trường 

truyền dẫn tín hiệu, các thiết bị nhất thứ, nhị thứ, máy tính trạm, các thiết bị điện tử thông 

minh (IEDs). Phân tích cấu hình hệ thống điều khiển các TBA 220kV, 500kV. Nghiên cứu 

những ứng dụng của bảo vệ diện rộng trên cơ sở hệ thống thông tin hệ thống điện. Biện pháp 

xử lý on-line đảm bảo ổn định điện áp hệ thống điện. 

EESA – 519: SCADA Systems and Power System Automation 
Overview of the main components of a substation automation system, such as 

communication links, primary equipment, secondary equipment, station computers and 

intelligent electronic devices. Analysis of different topologies of computerized substation 

protection and control systems. Applications of the wide-area protection schemes based on 

advanced power system telecomunication systems. 

21.  EEPS - 520: Mô phỏng hệ thống điện 

Giới thiệu lý thuyết mô hình hóa, các phương pháp tính toán, phân tích chế độ làm việc 

của hệ thống điện phức tạp. Ứng dụng một số phần mềm phổ biến mô phỏng hệ thống điện.  

EEPS - 520: Power System Simulation   

Modeling methods for analysis of complex power systems. Applications of some well-

known softwares for analyzing and solving problems in power systems. 

22. EEPC – 531: Bảo vệ rơ le và tự động hóa HTĐ 

Giới thiệu chung, các yêu cầu của hệ thống bảo vệ trong HTĐ. Các phần tử chính trong 

hệ thống bảo vệ rơle. Các nguyên lý đo lường và phát hiện hư hỏng trong hệ thống điện. Bảo 

vệ các phần tử chính của HTĐ: Phương thức bảo vệ và tự động đóng lại áp dụng cho các 

đường dây truyền tải và phân phối điện; phương thức bảo vệ máy phát điện đồng bộ, động cơ 

điện, máy biến áp, thanh góp và các thiết bị bù. Những vấn đề chung về ứng dụng kỹ thuật số 

và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện. 

EEPC – 531: Protection relays and automatic power system 

The overview of requirements in electrical power system protection. The main 

equipments in relay protection systems. The theories of measurement and damage detection in 

power system. Protection of the main components of the electrical system: protection and 

automatic reclosing methods applied to the transmission and distribution systems; Modes of 

protection of synchronous generators, electric motors, transformers, bus and compensator 

devices. Common issues in digital and computer applications in the protection and control of 

electrical systems. 

23.  EERE - 516: Các nguồn năng lượng mới và tái tạo 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về các Hệ thống năng lượng mới 

và đ c biệt là Năng lượng m t trời; Nghiên cứu quá trình biến đổi năng lượng m t trời thành 

điện năng; Tìm hiểu việc ứng dụng năng lượng m t trời vào Việt Nam. 
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EERE - 516: New and Renewable Energy 

 The module provides students with a broad overview of the new energy system, 

especially solar energy; Research the transformation of solar energy into electricity; Learn the 

application of solar energy in Vietnam. 

24. EEEM – 517: Thị trường điện 

Xu hướng phát triển thị trường điện trên thế giới. Mô hình phát triển thị trường và 

những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng vào điều kiện Việt Nam.Cơ sở pháp lý cho hình thành và 

phát triển thị trường điện tại Việt Nam.Mô hình quản lý nhà nước đối với ngành điện. Mô 

hình tổ chức và cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh của ngành điện. Lựa chọn mô hình và lộ 

trình phát triển thị trường điện  tại Việt Nam. Giá điện trong điều kiện thị trường cạnh tranh. 

EEEM – 517: Electricity Market 

Tendencies of power market development in the world, prerequisites and demands for 

power market establishment, choices of the model and framework for power market 

development in Vietnam. 

5. EEOG – 532: Quá điện áp và nối đất trong hệ thống điện 

Mô tả trạng thái của hệ thống với điện áp dạng sin. Hệ thống nhiều đường dây của hệ 

thống cân đối. Hệ thống với sóng điện áp xung. Lý thuyết mô hình điện hình học và ứng dụng 

bảo vệ chống sét đánh thẳng. Tính toán nối đất trạm biến áp. Sử dụng phương pháp 

Montecarlo trong tính toán chống sét đường dây. Quá điện áp trên đường dây dài và biện pháp 

giảm quá điện áp. Quá điện áp nội bộ trong hệ thống điện. Nghiên cứu tác dụng của phân pha. 

Chọn cách điện hệ thống điện. 

EEOG – 532: Overvoltage and Grounding in Power Systems  

Describe the state of the sine voltage system. Multi-line balanced, pulse wave systems. 

Geometric electrical modeling theory and application of direct lightning protection. 

Calculation the grounding of substation. Using the Montecarlo method for lightning surge 

arrester calculation. Over voltage on long lines and over voltage reduction measures. 

overvoltaging in high and extra-high voltage power systems. 

26. EESM – 533: Máy điện đặc biệt 

Máy biến áp: máy biến áp   dây quấn, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp thí nghiệm, 

máy biến áp hàn, máy biến áp lò. Máy điện không đồng bộ: máy phát không đồng bộ, máy 

biến đổi tần số KĐB, máy KĐB làm việc ở chế độ biến áp, động cơ rôto khối, động cơ có rôto 

rỗng dẫn từ, động cơ có rôto rỗng không dẫn từ, máy bơm cảm ứng điện từ. Máy điện đồng 

bộ: máy phát đồng bộ 1 pha, động cơ kích thích bằng điện từ, động cơ phản kháng, động cơ từ 

trễ, động cơ bước, động cơ tuyến tính. Máy điện một chiều: máy điện một chiều từ trường 

ngang, máy phát hàn một chiều, động cơ một chiều không tiếp xúc. Máy điện xoay chiều có 

vành góp.  

EESM – 533: Special Electrical Machines 

Transformers: three winding transformer, autotransformer, testing transformer, welding 

transformer, furnace transformer. Asynchronous special machines: asynchronous generator, 

frequency regulator, phase-shifting transformer, massive rotor, hollow cylindrical rotor, non-

magnetoconductive hollow cylindrical rotor, induction pump. Synchronous special machines: 

single synchronous generator, electromagnetic excitation motor, reluctance motor, hysteresis 

motor, stepping motor, linear motor. Special DC machines: DC welding generator, brushless 

DC motor, AC commutator motors. 

27. EEAP – 534: Tự động hóa quá trình 

Cung cấp cho sinh viên cách nhìn tổng quan về một hệ thống tự động hóa của quá trình 

sản xuất, tạo cho sinh viên biết phân tích cấu trúc, đánh giá chất lượng, vận hành, chỉnh định 

hệ thống Tự động hóa quá trình sản xuất. Nắm vững cơ sở thiết kế các hệ thống điều khiển 

quá trình sản xuất, có cách nhìn tổng quát về vận hành chỉnh định hệ thống và đánh giá các hệ 

thống đó. Yêu cầu có các kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển, điều khiển logic, các kiến 

thức về các phần tử điều khiển, chấp hành máy tính 

EEAP – 534: Automatic production process 
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Give students an overview of the automatic system of production process. Provide 

studentsthe structure analysis, quality control, operation, adjustment of automatic system. 

Mastering the design basis of the control system manufacturing process, there is an overview 

of how to operate the system tuning and evaluation that systems. Request the basic knowledge 

of control theory, control logic, the knowledge of the control element. 

28. EEEC – 535: Điều khiển thiết bị điện 

Khái quát về xây dựng hệ thống tự động điều khiển thiết bị điện, cấu trúc và các phần tử 

cơ bản trong hệ thống điều khiển. Một số hệ thống điều khiển có tiếp điểm, nguyên tắc điều 

khiển không tiếp điểm cho các thiết bị điện. Điều khiển và ổn định động cơ điện, điều khiển 

và ổn định máy phát điện, điều khiển một số thiết bị điện thông dụng (UPS, các loại nguồn 

cấp một chiều, …). Điều khiển bằng các thiết bị có lập trình. 

EEEC – 535: Electrical Equipment Control 

Overview of automation system control building for the electrical equipment, structure 

and basic elements in the control system. Control systems with contact, non-contact control 

for electrical equipment. Control and stabilization of electric motors, generators, control of 

common electrical equipments (UPS, DC power supply, ...). Controlled by programmable 

devices. 

29. EEFT – 521: Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (FACTS) 

Khái niệm chung về vấn đề điều khiển truyền tải công suất trong hệ thống điện. Cuộn 

kháng có điều khiển bằng thyristor (TCR). Cuộn kháng và tụ điện được đóng cắt bằng 

thyristor (TSR và TSC). Thiết bị bù ngang có điều khiển bằng thyristor (SVC). Thiết bị bù 

dọc có điều khiển bằng Thyristor (TCSC). Các thiết bị FACTS có khả năng điều chỉnh tổng 

hợp: Thiết bị dịch pha (SPS), Máy bù đồng bộ tĩnh (STATCOM), Nguồn áp đồng bộ nối nối 

tiếp (SSSC), Thiết bị điều khiển tổng hợp dòng công suất (UPFC). Hiệu quả ứng dụng các 

thiết bị FACTS.  

EEFT – 521: Flexible Alternative Current Transmission Systems   

The general concept of power transmission control in electrical systems. - Resistance 

control of  thyristor (TCR). Inductors and capacitors are switched by thyristor (TSR and 

TSC). Static var compensation (SVC). Fundamentals of FACTS Modeling of FACTS 

equipment in analysing steady-state and transient conditions of power systems. Effectiveness 

of FACTS equipment in power systems. 

30. EEME – 536: Vi điều khiển và Hệ thống nhúng   

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về thiết kế các ứng dụng hệ thống nhúng 

trong điều khiển. Nội dung được phát triển và cấu trúc theo trình tự thiết kế cho các ứng dụng 

nhúng đ c biệt cho các ứng dụng kỹ thuật điện bao gồm: Kiến trúc hệ thống nhúng; Phần 

cứng nhúng; Phần mềm hệ thống; Thiết kế và thực thi hệ nhúng. 

EEME – 536: Microcontroler and Embedded Systems       The 

course provides students with the knowledge of the embedded system design for control 

applications. The course content is developed and structured in design procedure for 

embedded applications, especially electrical applications as follows:  Embedded system 

architecture; Embedded hardware; System software; Design and Implementation 

31. EEMT – 537: Luận văn thạc sĩ (12 tín chỉ) 

Luận văn thạc sĩ là một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn do đơn vị đào tạo 

quy định ho c do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và Hội đồng khoa học 

đào tạo chuyên ngành chấp thuận. Học viên được phép bảo vệ luận văn thạc sĩ sau khi hoàn 

thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo. 
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EEMT – 537: Master’s Thesis (12 credits) 

Masters Thesis is a scientific topic in the professional training branch by units assigned 

or suggested by the master students themselves, agreed by the supervior and specialized 

training Science Council. Master students are eligible to defend a master's thesis after 

completing all of subjects. 
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