
 

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

 

Tên chương trình: Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí  

Trình độ đào tạo: Đại học  

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí 

Mã ngành: 7520604 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư  

I. Mục tiêu 

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí trang bị cho người tốt nghiệp:  

A. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh 

vực rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu các chuyên ngành hẹp của ngành Kỹ thuật Dầu khí: 

Địa chất dầu khí, Khoan – Khai thác dầu khí, Khoan thăm dò – Khảo sát, Thiết bị dầu khí. 

B. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.  

C. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.  

D. Có năng lực lập dự án, quy hoạch, tính toán, thiết kế, điều hành thi công, vận hành các thiết bị, hệ 

thống trong các lĩnh vực: phát triển mỏ dầu khí; Khoan – Khai thác dầu khí; thu gom, xử lý, vận 

chuyển, tàng chứa dầu khí; Khoan thăm dò các loại khoáng sản rắn, lỏng và khí; Khoan khảo sát 

phục vụ thiết kế nền móng và khoan các giếng kỹ thuật; Thiết bị dầu khí; Địa chất dầu khí; 

E. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc.  

F. Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là: 

▪ Kỹ sư Địa chất dầu khí 

▪ Kỹ sư Khoan – Khai thác dầu khí.  

▪ Kỹ sư Khoan thăm dò – Khảo sát 

▪ Kỹ sư Thiết bị dầu khí. 

tại các Doanh nghiệp, các Công ty liên doanh và Công ty nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực dầu khí, 

địa chất; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 

vực địa chất, xây dựng công trình, thăm dò, khảo sát khoáng sản; các Viện, trung tâm nghiên cứu; tư vấn 

viên về lĩnh vực dầu khí, địa chất, thăm dò, khảo sát khoáng sản; các trường Đại học, Cao đẳng.  

II. Chuẩn đầu ra  

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư kỹ thuật dầu khí của Trường Mỏ - Địa chất phải có được:  

1) Kiến thức và khả năng vận dụng các kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng và giải 

quyết tốt với những công việc khác nhau liên quan đến kỹ thuật dầu khí, quản lý dự án, tư vấn kỹ 

thuật trong các lĩnh vực dầu khí tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội:  

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán trong các lĩnh vực 

chuyên ngành có liên quan.  

1.2 Khả năng áp dụng được các kiến thức cơ bản của ngành kỹ thuật dầu khí nhằm lập và quản lý các 

dự án có liên quan. Có khả năng tham gia các nhóm nghiên cứu, thí nghiệm, lập chương trình và 

tham gia thi công tối thiểu một công đoạn trong các lĩnh vực thuộc ngành kỹ thuật dầu khí. Yêu cầu 

cụ thể đối với từng chuyên ngành như sau: 

  - Đối với chuyên ngành Khoan - Khai thác: Nắm vững các kiến thức chuyên ngành bao gồm Khoan, 

Công nghệ giếng, Công nghệ mỏ, Thu gom - Vận chuyển và Cất chứa dầu khí. Có khả năng tham 

gia các nhóm nghiên cứu, thí nghiệm, lập chương trình và tham gia thi công tối thiểu một công đoạn 

trong các lĩnh vực: Khoan, Công nghệ giếng; Công nghệ mỏ; Thu gom, vận chuyển, cất chứa dầu 

khí. 

- Đối với chuyên ngành Khoan thăm dò - Khảo sát: có khả năng tham gia các nhóm nghiên cứu, thí 



 

nghiệm, lập chương trình và tham gia thi công tối thiểu một công đoạn trong các lĩnh vực: Khoan 

thăm dò khoáng sản rắn; Khoan khai thác nước ngầm; Khoan thăm dò dầu khí... Khoan khảo sát phục 

vụ thiết kế nền móng và khoan các giếng kỹ thuật. Kỹ sư Khoan thăm dò - Khảo sát có khả năng tiếp 

cận và sử dụng các phần mềm chuyên ngành như thiết kế giếng, dòng chảy, mô hình hóa mỏ, mô 

phỏng khai thác, phát triển mỏ, mô phỏng vận chuyển. 

- Đối với chuyên ngành Thiết bị Dầu khí: Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành như: hình họa, vẽ 

kỹ thuật, nguyên lý máy, chi tiết máy, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện - điện tử,… Đây là cơ sở cho 

những kiến thức chuyên ngành. 

- Đối với chuyên ngành Địa chất dầu khí: Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành như: địa chất đại 

cương, địa chất cấu tạo, thạch học – tinh thể khoáng vật, cổ sinh địa tầng, kiến tạo,...tạo tiền đề cho 

sinh viên tiếp cận và nắm bắt các kiến thức chuyên ngành, là cơ sở cho sinh viên có khả năng làm 

việc và phối hợp nghiên cứu nhóm với các chuyên ngành khác trong cùng ngành và các ngành học 

khác. 

1.3  Khả năng áp dụng được các kiến thức chuyên sâu về ngành Kỹ thuật Dầu khí tại các tổ chức/doanh 

nghiệp, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thu thập, xử lý và cung 

cấp thông tin Kỹ thuật Dầu khí. Phân tích được các thông tin trên các báo cáo Kỹ thuật Dầu khí. 

Yêu cầu cụ thể đối với từng chuyên ngành như sau: 

- Đối với chuyên ngành Khoan – Khai thác: Nắm bắt và triển khai được một trong những qui trình: 

Lập phương án phát triển mỏ dầu khí, phương án khoan, phương án phai thác, phương án nâng cao 

hệ số thu hồi dầu, phương án vận chuyển cất chứa dầu khí, phương án phát hiện và xử lý sự cố; Lập 

báo cáo khoan, báo cáo kế hoạch phát triển mỏ; Phân tích kết quả thử vỉa...; Biết sử dụng, vận hành 

các thiết bị phân tích, thí nghiệm như: thiết bị thí nghiệm dung dịch, xi măng, cơ lý đá, phân tích mẫu 

lõi, phân tích PVT, các thiết bị thí nghiệm về đường ống... Có kỹ năng về cơ khí chế tạo, sửa chữa 

thiết bị và dụng cụ khoan, khai thác, vận chuyển, cất chứa; Nắm vững và thực hiện các qui chế, luật 

và các qui định bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

- Đối với chuyên ngành Khoan thăm dò - Khảo sát: Nắm bắt và triển khai được một trong những 

qui trình trong các lĩnh vực: Khoan thăm dò khoáng sản rắn; Khoan khai thác nước ngầm; Khoan 

thăm dò dầu khí... Khoan khảo sát phục vụ thiết kế nền móng và khoan các giếng kỹ thuật. Có khả 

năng tiếp cận và sử dụng các phần mềm chuyên ngành như thiết kế giếng, dòng chảy, mô hình hóa 

mỏ, mô phỏng khai thác, phát triển mỏ, mô phỏng vận chuyển. 

- Đối với chuyên ngành Thiết bị Dầu khí: Nắm vững những kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực 

thiết bị khoan, thiết bị khai thác, công nghệ vận chuyển và đường ống bể chứa…; Nắm vững cấu tạo, 

nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, các phương pháp khai thác kỹ thuật 

và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí; Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở và 

các kiến thức chuyên ngành đã học để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo các vấn đề liên 

quan đến lĩnh vực thiết bị dầu khí. 

- Đối với chuyên ngành Địa chất dầu khí: nắm vững kiến thức về trầm tích tướng đá, địa chấn, địa 

vật lý giếng khoan, địa chất dầu khí, các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí, địa hóa dầu khí, 

địa chất giếng khoan dầu khí, địa chất khai thác dầu khí. Có khả năng thu thập, xử lý và minh giải 

các tài liệu địa chất, địa vật lý. Có khả năng xây dựng mô hình tầng chứa, bể trầm tích. Có năng lực 

nghiên cứu, tổng hợp phân tích hiện trạng khai thác của mỏ ở từng giếng và cụm giếng khoan để tìm 

ra các nguyên nhân địa chất và công nghệ làm suy giảm lưu lượng khai thác dầu và làm tăng lượng 

nước khai thác, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp gia tăng lưu lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu. 

2) Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:  

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.  

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.  

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình.  



 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.  

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.  

3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:  

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành).  

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, 

sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam.  

4) Có năng lực lập dự án, quy hoạch, tính toán, thiết kế, điều hành thi công, vận hành các thiết bị, hệ 

thống trong các lĩnh vực chuyên ngành của ngành Kỹ thuật dầu khí.  

4.1 Năng lực phân tích và xây dựng các mô hình các bài toán trong lĩnh vực dầu khí: địa chất dầu  

khí, khoan - khai thác, khoan thăm dò - khảo sát; thiết bị dầu khí.  

4.2 Năng lực tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí: địa chất dầu khí, khoan 

- khai thác, khoan thăm dò - khảo sát, thiết bị dầu khí.  

4.3 Năng lực khảo sát, thiết kế tổng thể một công tác hoặc thiết kế một dạng công tác trong lĩnh vực 

kỹ thuật dầu khí.  

4.4 Năng lực tổ chức thi công, chỉ đạo thi công trong lĩnh vực lĩnh vực dầu khí, xây dựng, thăm dò 

khảo sát, khai thác nước ngầm,...  

4.5 Năng lực quản lý điều hành và quản lý khai thác, bảo trì các hạng mục công việc trong lĩnh vực 

kỹ thuật dầu khí. 

5) Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc:  

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh, và hoàn thành các học phần về Giáo dục thể chất 

theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình 
 

Mục 

tiêu 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 

E - - - - - - - - - - - - - - - - - √ √ 

F √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Chuẩn đầu ra đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và đánh giá chương trình đào 

tạo. Các chỉ báo đánh giá của từng chuẩn đầu ra được dùng làm tham chiếu để đánh giá chuẩn đầu 

ra của chương trình (xem Bảng1). 

III. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức 

3.1 Chương trình đại học. 

▪ Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4.5 năm.  



 

▪ Khối lượng kiến thức toàn khoá: 158 tín chỉ (TC)       

3.2 Chương trình liên thông từ Cao đẳng   

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí của trường 

Cao đẳng nghề Dầu khí hoặc các ngành gần. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc chương 

trình đào tạo cao đẳng. 

• Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1,5 năm.  

• Khối lượng kiến thức toàn khoá: 48 tín chỉ (TC)  

3.3 Chương trình văn bằng 2: 

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp các ngành học gần và khác với chuyên ngành đào tạo Thiết bị 

Dầu khí. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc chương trình đào tạo của văn bằng 1. 

- Thời gian đào tạo theo thiết kế cho chuyên ngành gần với TBDK: 1 năm. 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 33 TC. 

- Thời gian đào tạo theo thiết kế cho chuyên ngành khác với TBDK: 1,5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 47 TC. 

IV. Đối tượng tuyển sinh. 

4.1 Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và trúng tuyển vào đại học đăng ký theo nhóm ngành 

phù hợp của Trường Đại học Mỏ- Địa chất sẽ theo học chương trình 4.5 năm.  

4.2 Người tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề ngành kỹ thuật dầu khí của Trường đại học Mỏ- 

Địa chất trúng tuyển vào học chương trình liên thông 1 năm.  

4.3 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường đại học Mỏ- Địa chất hoặc của các trường 

đại học khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và theo những quy định cụ thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp   

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học chính quy theo học chế 

tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

VI. Kiểm tra và đánh giá 

6.1. Quy trình đánh giá 

Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, tin tưởng 

và công bằng. Đánh giá sinh viên bao gồm thi đầu vào, khả sát sinh viên về môn học giữa kỳ và 

đánh giả tổng thể cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, 

bài kiểm tra ngắn, bài luận văn, bài thi thực hành, tham quan doanh nghiệp, thực tập doanh nghiệp, 

đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu projects, trình 

bày poster. Chuẩn đánh giá là các rubrics môn học gồm rubrics thang điểm, rubrics phân tích và một 

số rubrics tổng hợp và đáp án môn học. Việc cho điểm, phản hồi của giảng viên, sinh viên được thực 

hiện theo qui trình [Hình 1]. 



 

 

Hình 1. Quy trình giảng dạy học tập và đánh giá sinh viên 

 

 

6.2. Điểm 

Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả 

học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần của học phần. 

Điểm theo thang 10 
Điểm theo hệ 4  

Xếp loại 
Điểm chữ Điểm số 

Từ 9,0 đến 10,0 A+ 4,0 

Đạt 

Từ 8,5 đến cận 9,0 A 3,7 

Từ 8,0 đến cận 8,4 B+ 3,5 

Từ 7,0 đến cận 7,9 B 3,0 

Từ 6,5 đến cận 7,0 C+ 2,5 

Từ 5,5 đến cận 6,5 C 2,0 

Từ 5,0 đến cận 5,5 D+ 1,5 

Từ 4,0 đến cận 5,0 D 1,0 

Từ 0,0 đến cận 4,0 F 0 Không đạt 

6.3.  Rubric đánh giá luận văn 



 

RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7060520) 

Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng báo cáo thực tập (dành cho báo cáo hội đồng) 

STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung đánh 

giá 

Không đạt (<4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc (8.0-

10) 

Điểm tối 

đa 

Điểm 

đánh giá 

1 Tìm hiểu về cơ 

cấu tổ chức và 

quy trình công 

nghệ, hệ thống 

thiết bị của đơn v 

ị thực tập. 

Chuẩn bị báo 

cáo dựa trên 

powerpoint 

Không chuẩn bị 

được powerpoint 

báo cáo hoặc 

powerpoint báo 

cáo không đạt yêu 

cầu hình thức và 

nội dung: 

+ Hình thực không 

đẹp, không thể 

hiện tính học thuật, 

thiếu hình ảnh 

minh họa; 

+ Nội dung không 

tìm hiểu được cơ 

cấu tổ chức, quy 

trình công nghệ và 

hệ thống thiết bị 

của của đơn vị thực 

tập . 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+ Hình thực đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung tìm 

hiểu được cơ cấu 

tổ chức và một 

phần quy trình 

công nghệ sản 

xuất, hệ thống 

thiết bị của của 

đơn vị  thực tập. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+ Hình thực đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, hình ảnh 

minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung tìm 

hiểu được cơ cấu 

tổ chức và quy 

trình công nghệ,  

hệ thống thiết bị 

của của đơn v ị 

thực tập. 

Chuẩn bị 

powerpoint báo 

cáo hoặc báo cáo 

đạt xuất sắc các 

yêu cầu: 

+ Hình thực đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, hình ảnh 

minh họa đa dạng 

và đầy đủ; 

+ Nội dung tìm 

hiểu được cơ cấu 

tổ chức và toàn bộ 

quy trình công 

nghệ, hệ thống 

thiết bị của của 

đơn v ị thực tập. 
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Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Nhưng không 

trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa đảm bảo 

tính logic, tính 

thuyết phục chưa 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày rõ 

ràng, đầy đủ, logic 

và có tính  thuyết 

phục cao về nội 

dung bài báo cáo. 
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cao. 

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

cơ cấu tổ chức, quy 

trình công nghệ và 

hệ thống thiết bị 

của của đơn v ị 

thực tập. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến cơ cấu tổ 

chức, quy trình 

công nghệ nhưng 

không trả lời 

được về hệ thống 

thiết bị của đơn vị 

thực tập, hoặc 

ngược lại. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến cơ cấu tổ 

chức, quy trình 

công nghệ và hệ 

thống thiết bị của 

của đơn vị thực 

tập. 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

cơ cấu tổ chức, quy 

trình công nghệ và 

hệ thống thiết bị 

của đơn vị thực 

tập. 
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2 Hiểu được quy 

trình sử dụng, 

cấu tạo, vận 

hành, quy trình 

bảo dưỡng, sửa 

chữa của các loại 

thiết bị khoan, 

thiết bị khai thác 

tại khoan trường 

cũng như trên 

các giàn khoan 

dầu khí, tại các 

xưởng, trạm, khu 

vực lắp ráp, chạy 

thử và sửa chữa, 

gia công. 

Chuẩn bị báo 

cáo dựa trên 

powerpoint 

Không chuẩn bị 

được powerpoint 

báo cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo không đạt yêu 

cầu hình thức và 

nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể 

hiện được tính học 

thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung không 

hiểu quy trình sử 

dụng, cấu tạo, vận 

hành, quy trình bảo 

dưỡng, sửa chữa 

của các loại thiết 

bị.  

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng 

ít  hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung hiểu 

xác định được 

quy trình sử dụng, 

cấu tạo, vận hành, 

quy trình bảo 

dưỡng, sửa chữa 

của các loại thiết 

bị, xác định được 

một vài sự cố 

thường gặp 

nhưng không đưa 

ra được giải pháp. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung xác 

định được quy 

trình sử dụng, cấu 

tạo, vận hành, quy 

trình bảo dưỡng, 

sửa chữa của các 

loại thiết bị, xác 

định được một vài 

sự cố thường gặp 

và đưa ra được 

giải pháp khắc 

phục nhưng chưa 

đảm bảo tính 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo đạt xuất sắc 

các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung xác 

định được quy 

trình sử dụng, cấu 

tạo, vận hành, quy 

trình bảo dưỡng, 

sửa chữa của các 

loại thiết bị, xác 

định được một vài 

sự cố thường gặp 

và đưa ra được giải 

pháp khắc phục 

đảm bảo đầy đủ, 

logic và có tính  

thuyết phục cao. 
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logic, tính thuyết 

phục chưa cao. 

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa đảm bảo 

tính logic, tính 

thuyết phục chưa 

cao. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày rõ 

ràng, đầy đủ, logic 

và có tính  thuyết 

phục cao về nội 

dung bài báo cáo. 

0.5  

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

quy trình sử dụng, 

cấu tạo, vận hành, 

quy trình bảo 

dưỡng, sửa chữa 

của các thiết bị tại 

khoan trường cũng 

như trên các giàn 

khoan dầu khí, tại 

các xưởng, trạm, 

khu vực lắp ráp, 

chạy thử và sửa 

chữa, gia công, xác 

định một vài sự cố 

thường gặp.    

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến quy trình sử 

dụng, cấu tạo, vận 

hành, quy trình 

bảo dưỡng, sửa 

chữa của các thiết 

bị tại khoan 

trường cũng như 

trên các giàn 

khoan dầu khí, tại 

các xưởng, trạm, 

khu vực lắp ráp, 

chạy thử và sửa 

chữa, gia công, 

xác định một vài 

sự cố thường gặp  

nhưng không trả 

lời được cách xử 

lý các vấn đề này. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến quy trình sử 

dụng, cấu tạo, vận 

hành, quy trình 

bảo dưỡng, sửa 

chữa của các thiết 

bị tại khoan 

trường cũng như 

trên các giàn 

khoan dầu khí, tại 

các xưởng, trạm, 

khu vực lắp ráp, 

chạy thử và sửa 

chữa, gia công, 

xác định được 

một vài sự cố 

thường gặp và 

đưa ra được các 

giải pháp xử lý 

chúng, nhưng tính 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

quy trình sử dụng, 

cấu tạo, vận hành, 

quy trình bảo 

dưỡng, sửa chữa 

của các thiết bị tại 

khoan trường cũng 

như trên các giàn 

khoan dầu khí, tại 

các xưởng, trạm, 

khu vực lắp ráp, 

chạy thử và sửa 

chữa, gia công, xác 

định được một vài 

sự cố thường gặp 

và đưa ra được các 

giải pháp xử lý. 

1  



 

thuyết phục chưa 

cao. 

3 Áp dụng được 

các kiến thức 

chuyên môn 

trong quá trình 

học tập để   tìm 

hiểu những phức 

tạp và sự cố 

thường gặp đối 

với các thiết bị và 

quy trình công 

nghệ ngoài thực tế 

sản xuất, tìm hiểu 

và đưa ra giải 

pháp về các vấn 

đề liên quan đến 

an toàn lao động 

và bảo vệ môi 

trường của đơn 

vị thực tập; 

Chuẩn bị báo 

cáo dựa trên 

powerpoint 

Không chuẩn bị 

được powerpoint 

báo cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo không đạt yêu 

cầu hình thức và 

nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể 

hiện được tính học 

thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung không 

phân tích, đánh giá 

được những phức 

tạp, sự cố thường 

gặp đối với các thiết 

bị và quy trình công 

nghệ ngoài thực tế 

sản xuất. Không đưa 

ra được các giải 

pháp kỹ thuật về 

các vấn đề liên quan 

đến an toàn lao 

động và bảo vệ 

môi trường trong 

hoạt động của đơn 

vị thực tập. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng 

ít  hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

phân tích, đánh 

giá được những 

phức tạp, sự cố 

thường gặp đối với 

các thiết bị và quy 

trình công nghệ 

ngoài thực tế sản 

xuất. Không đưa ra 

được các giải 

pháp kỹ thuật về 

các vấn đề liên 

quan đến an toàn 

lao động và bảo 

vệ môi trường 

trong hoạt động 

của đơn vị thực 

tập. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung phân 

tích, đánh giá 

được những phức 

tạp, sự cố thường 

gặp đối với các 

thiết bị và quy trình 

công nghệ ngoài 

thực tế sản xuất. 

Đưa ra được it nhất 

một giải pháp kỹ 

thuật về các vấn đề 

liên quan đến an 

toàn lao động và 

bảo vệ môi trường 

trong hoạt động 

của đơn vị thực 

tập. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo đạt xuất sắc 

các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung phân 

tích, đánh giá được 

những phức tạp, sự 

cố thường gặp đối 

với các thiết bị và 

quy trình công nghệ 

ngoài thực tế sản 

xuất. Đưa ra được 

các giải pháp kỹ 

thuật về các vấn đề 

liên quan đến an 

toàn lao động và 

bảo vệ môi trường 

trong hoạt động 

của đơn vị thực 

tập. 
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Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày rõ 

0.5  



 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa đảm bảo 

tính logic, tính 

thuyết phục chưa 

cao. 

ràng, đầy đủ, logic 

và có tính  thuyết 

phục cao về nội 

dung bài báo cáo. 

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

những phức tạp, sự 

cố thường gặp đối 

với các thiết bị và 

quy trình công nghệ 

ngoài thực tế sản 

xuất. Không đưa ra 

được các giải pháp 

kỹ thuật về các vấn 

đề liên quan đến an 

toàn lao động và 

bảo vệ môi trường 

trong hoạt động 

của đơn vị thực 

tập. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến những phức 

tạp, sự cố thường 

gặp đối với các 

thiết bị và quy trình 

công nghệ ngoài 

thực tế sản xuất, 

nhưng không đưa 

ra được các giải 

pháp kỹ thuật về 

các vấn đề liên 

quan đến an toàn 

lao động và bảo 

vệ môi trường 

trong hoạt động 

của đơn vị thực 

tập, hoặc ngược 

lại. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến những phức 

tạp, sự cố thường 

gặp đối với các 

thiết bị và quy trình 

công nghệ ngoài 

thực tế sản xuất, 

đưa ra được  giải 

pháp kỹ thuật về 

các vấn đề liên 

quan đến an toàn 

lao động và bảo 

vệ môi trường 

trong hoạt động 

của đơn vị thực 

tập. 

 

 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

những phức tạp, sự 

cố thường gặp đối 

với các thiết bị và 

quy trình công nghệ 

ngoài thực tế sản 

xuất, phân tich và 

đưa ra được  các 

giải pháp kỹ thuật 

về các vấn đề liên 

quan đến an toàn 

lao động và bảo vệ 

môi trường trong 

hoạt động của đơn 

vị thực tập. 

 

 

1  

4 Vận hành được 

thiết bị, hệ thống 

thiết bị trong 

doanh nghiệp 

thuộc ngành Kỹ 

thuật dầu khí; 

Chuẩn bị báo 

cáo dựa trên 

powerpoint 

Không chuẩn bị 

được powerpoint 

báo cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo không đạt yêu 

cầu hình thức và 

nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng 

ít  hình ảnh minh 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo đạt xuất sắc 

các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 
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hiện được tính học 

thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung không 

trình bày được 

cách vận hành 

được thiết bị, hệ 

thống thiết bị tại 

đơn vị thực tập.  

họa; 

+ Nội dung  trình 

bày được cách 

vận hành một 

phần thiết bị, hệ 

thống thiết bị tại 

đơn vị thực tập. 

dạng; 

+ Nội dung  trình 

bày được cách 

vận hành được 

thiết bị, hệ thống 

thiết bị tại đơn vị 

thực tập. 

+ Nội dung  trình 

bày được cách vận 

hành được thiết bị, 

hệ thống thiết bị tại 

đơn vị thực tập. 

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa đảm bảo 

tính logic, tính 

thuyết phục chưa 

cao. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày rõ 

ràng, đầy đủ, logic 

và có tính  thuyết 

phục cao về nội 

dung bài báo cáo. 

0.5  

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc vận hành 

được thiết bị, hệ 

thống thiết bị trong 

đơn vị thực tập. 

Trả lời được một 

phần các câu hỏi 

của hội đồng liên 

quan đến việc vận 

hành được thiết 

bị, hệ thống thiết 

bị trong đơn vị 

thực tập. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc vận hành 

được thiết bị, hệ 

thống thiết bị 

trong đơn vị thực 

tập. 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc vận hành 

được thiết bị, hệ 

thống thiết bị  

trong đơn vị thực 

tập. 

1  

5 Thu thập và xử 

lý được các 

thông tin và các 

kỹ thuật thực 

hiện công việc 

chuyên môn tại 

Chuẩn bị báo 

cáo dựa trên 

powerpoint 

Không chuẩn bị 

được powerpoint 

báo cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo không đạt yêu 

cầu hình thức và 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo đạt xuất sắc 

các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 
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đơn vị thực tập, 

áp dụng được 

thuật ngữ 

chuyên ngành 

một cách thích 

hợp 

nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể 

hiện được tính học 

thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung không 

trình bày được vấn 

đề thu thập và xử 

lý được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại đơn vị thực tập, 

áp dụng được thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích 

hợp. 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng 

ít  hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung trình 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại đơn vị thực tập 

nhưng không 

trình bày được 

các thuật ngữ 

chuyên ngành 

một cách thích 

hợp. 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung trình 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại đơn vị thực 

tập, và áp dụng 

được thuật ngữ 

chuyên ngành 

một cách thích 

hợp. 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung trình 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông tin 

và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại đơn vị thực tập, 

và áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa đảm bảo 

tính logic, tính 

thuyết phục chưa 

cao. 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày rõ 

ràng, đầy đủ, logic 

và có tính  thuyết 

phục cao về nội 

dung bài báo cáo. 

0.25  

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc vấn đề thu 

thập và xử lý được 

các thông tin và 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc vấn đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc vấn đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc vấn đề thu 

thập và xử lý được 
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các kỹ thuật thực 

hiện công việc 

chuyên môn tại 

đơn vị thực tập, áp 

dụng được thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích 

hợp. 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại đơn vị thực tập 

nhưng không giải 

thích được các 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. Hoặc 

ngược lại. 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại đơn vị thực 

tập, áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

các thông tin và 

các kỹ thuật thực 

hiện công việc 

chuyên môn tại  

đơn vị thực tập, áp 

dụng được thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích 

hợp. 

6 Chứng minh 

được sự hiểu biết  

về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; có khả 

năng làm việc 

độc lập, làm việc 

theo nhóm 

Chuẩn bị báo 

cáo dựa trên 

powerpoint 

Không chuẩn bị 

được powerpoint 

báo cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo không đạt yêu 

cầu hình thức và 

nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể 

hiện được tính học 

thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung không 

trình bày được sự 

hiểu biết  về văn 

hóa doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; có khả 

năng làm việc độc 

lập, làm việc theo 

nhóm. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng 

ít  hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung trình 

bày được sự hiểu 

biết  về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; nhưng 

không thể hiện 

được khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc theo 

nhóm. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo; hoặc 

powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung  trình 

bày được sự hiểu 

biết  về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; và thể 

hiện được khả 

năng làm việc độc 

lập, làm việc theo 

nhóm. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo 

cáo đạt xuất sắc 

các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật,   hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung  trình 

bày được sự hiểu 

biết  về văn hóa 

doanh nghiệp, tuân 

thủ các quy định 

của doanh nghiệp; 

và thể hiện được 

khả năng làm việc 

độc lập, làm việc 

theo nhóm. 

  

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

+ Trình bày  lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 
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không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa đảm bảo 

tính logic, tính 

thuyết phục chưa 

cao. 

tin; 

+ Trình bày rõ 

ràng, đầy đủ, logic 

và có tính  thuyết 

phục cao về nội 

dung bài báo cáo. 

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

sự hiểu biết  về văn 

hóa doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của đơn vị 

thực tập; có khả 

năng làm việc độc 

lập, làm việc theo 

nhóm. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến sự hiểu biết  

về văn hóa doanh 

nghiệp, tuân thủ 

các quy định của 

đơn vị thực tập; 

nhưng không trả 

lời được kết quả 

thể hiện khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc theo 

nhóm. Hoặc 

ngược lại. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến sự hiểu biết  

về văn hóa doanh 

nghiệp, tuân thủ 

các quy định của 

đơn vị thực tập; 

có khả năng làm 

việc độc lập, làm 

việc theo nhóm. 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

sự hiểu biết  về văn 

hóa doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của đơn vị 

thực tập; có khả 

năng làm việc theo 

nhóm. 
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RUBRIC ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

(Final thesis) 
 

Môn học: Đồ án tốt nghiệp (7060506) 

Loại hình đánh giá: Rubric đánh giá nội dung thực (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng) 

 

 

STT 

Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội 

dung đánh 

giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

 

 
1 

Tìm hiểu được quy 

trình công nghệ quy 

trình công nghệ và 

các hệ thống thiết bị 

của đơn vị thực tập. 

Quy trình công 

nghệ và các hệ 

thống thiết bị 

của đơn vị thực 

tập 

Không tìm hiểu 

được các nội dung: 

- Tổng quan về quy 

trình công nghệ sản 

xuất của doanh 

nghiệp; 

- Hệ thống các 

thiết bị liên quan đến 

hoạt động khoan, 

khai thác, xử lý vận 

chuyển và cất chứa 

sản phẩm. 

Tìm hiểu được một 

trong các nội dung: 

- - Tổng quan về quy 

trình công nghệ sản 

xuất của doanh 

nghiệp; 

- - Hệ thống các thiết 

bị liên quan đến hoạt 

động khoan, khai 

thác, xử lý vận 

chuyển và cất chứa 

sản phẩm. 

Tìm hiểu được các 

nội dung: 

- - Tổng quan về quy 

trình công nghệ sản 

xuất của doanh 

nghiệp; 

- - Hệ thống các thiết 

bị liên quan đến 

hoạt động khoan, 

khai thác, xử lý vận 

chuyển và cất chứa 

sản phẩm. 

Tìm hiểu và phân 

tích được đầy đủ các 

nội dung: 

- - Tổng quan về quy 

trình công nghệ sản 

xuất của doanh 

nghiệp; 

- - Hệ thống các thiết 

bị liên quan đến 

hoạt động khoan, 

khai thác, xử lý vận 

chuyển và cất chứa 

sản phẩm. 
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2 

Xác định được cấu 

tạo, quy trình vận 

hành, bảo dưỡng, 

sửa chữa của các 

loại thiết bị trong 

công tác khoan, 

khai thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

sản dầu khí.  

Bản vẽ cấu tạo và 

sơ đồ vận hành 

của các thiết bị.  

Không xác định 

được: 

- Bản vẽ cấu tạo và 

sơ đồ vận hành của 

thiết bị; 

- Chức năng, nhiệm 

vụ của từng thiết bị 

trong hệ thống công 

nghệ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của các thiết bị 

và của hệ thống công 

nghệ theo sơ đồ. 

Xác định được một 

trong các vấn đề 

về: 

- Bản vẽ cấu tạo và 

sơ đồ vận hành của 

thiết bị; 

- Chức năng, nhiệm 

vụ của từng thiết bị 

trong hệ thống công 

nghệ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của các thiết bị 

và của hệ thống công 

nghệ theo sơ đồ. 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Bản vẽ cấu tạo và 

sơ đồ vận hành của 

thiết bị; 

- Chức năng, nhiệm 

vụ của từng thiết bị 

trong hệ thống công 

nghệ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của các thiết bị 

và của hệ thống công 

nghệ theo sơ đồ. 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- Bản vẽ cấu tạo và 

sơ đồ vận hành của 

thiết bị; 

- Chức năng, nhiệm 

vụ của từng thiết bị 

trong hệ thống công 

nghệ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của các thiết bị 

và của hệ thống công 

nghệ theo sơ đồ. 
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Quy trình vận 

hành, bảo 

dưỡng, sửa chữa 

của các loại thiết 

bị trong công tác 

khoan, khai thác, 

xử lý, vận 

chuyển và cất 

chứa sản dầu 

khí. 

Không xác định 

được: 

- Quy trình vận 

hành của thiết bị 

trong hệ thống; 

- Quy trình bảo 

dưỡng của thiết bị 

trong hệ thống;  

Xác định được một 

trong các vấn đề 

về: 

- - Quy trình vận hành 

của thiết bị trong hệ 

thống; 

- - Quy trình bảo 

dưỡng của thiết bị 

trong hệ thống; 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- - Quy trình vận hành 

của thiết bị trong hệ 

thống; 

- - Quy trình bảo 

dưỡng của thiết bị 

trong hệ thống; 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- - Quy trình vận hành 

của thiết bị trong hệ 

thống; 

- Quy trình bảo 

dưỡng của thiết bị 

trong hệ thống; 
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STT 

Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội 

dung đánh 

giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ 

trọng 

(%) 

   

- Quy trình sửa chữa 

của thiết bị trong hệ 

thống. 

- Quy trình sửa chữa 

của thiết bị trong hệ 

thống. 

- Quy trình sửa chữa 

của thiết bị trong hệ 

thống. 

- Quy trình sửa chữa 

của thiết bị trong hệ 

thống. 

 

  

Các sự cố thường 

gặp đối với thiết 

bị và hệ thống 

công nghệ  

Không xác định 

được: 

- Các loại sự cố 

thường gặp của thiết 

bị và hệ thống công 

nghệ; 

- Hiện tượng sảy ra 

của sự cố; 

- Cách sử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được một 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại sự cố 

thường gặp của thiết 

bị và hệ thống công 

nghệ; 

- Hiện tượng sảy ra 

của sự cố; 

- Cách sử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại sự cố 

thường gặp của thiết 

bị và hệ thống công 

nghệ; 

- Hiện tượng sảy ra 

của sự cố; 

- Cách sử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- Các loại sự cố 

thường gặp của thiết 

bị và hệ thống công 

nghệ; 

- Hiện tượng sảy ra 

của sự cố; 

- Cách sử lý đối với 

các loại sự cố. 

 

 

 

20 

 

 

 

 

3 

Áp dụng được các 

kiến thức chuyên 

môn trong quá trình 

học tập phân tích, 

đánh giá các 

nguyên nhân gây ra 

phức tạp và sự cố 

thường gặp đối với 

các thiết bị và quy 

trình công nghệ, để 

từ đó đưa ra giải pháp 

xửu lý các nội dung 

liên quan.  

Các thiết bị và 

quy trình công 

nghệ trong các 

hoạt động liên 

quan đến khoan, 

khai thác, xử lý, 

vận chuyển và 

cất chứa sản 

phẩm.  

Không giải quyết 

được các nội dung:  

- Phân tích, đánh giá 

các nguyên nhân 

gây ra phức tạp và sự 

cố thường gặp đối với 

các thiết bị và quy 

trình công nghệ, 

- Giải pháp đối với 

các thiết bị;  

- Giải pháp đối với 

quy trình công nghệ. 

Tìm hiểu được một 

trong các vấn đề 

về: 

- Phân tích, đánh giá 

các nguyên nhân 

gây ra phức tạp và sự 

cố thường gặp đối với 

các thiết bị và quy 

trình công nghệ, 

- Giải pháp đối với 

các thiết bị;  

- Giải pháp đối với 

quy trình công nghệ. 

Tìm hiểu được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Phân tích, đánh giá 

các nguyên nhân 

gây ra phức tạp và sự 

cố thường gặp đối với 

các thiết bị và quy 

trình công nghệ, 

- Giải pháp đối với 

các thiết bị;  

- Giải pháp đối với 

quy trình công nghệ. 

Tìm hiểu được tất 

cả các vấn đề về: 

- Phân tích, đánh giá 

các nguyên nhân 

gây ra phức tạp và sự 

cố thường gặp đối với 

các thiết bị và quy 

trình công nghệ, 

- Giải pháp đối với 

các thiết bị;  

- Giải pháp đối với 

quy trình công nghệ. 
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STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội 

dung đánh 

giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ 

trọng 

(%) 

    của hệ thống. của hệ thống. của hệ thống.  

 

 

 

 

4 

Phân tích và đề xuất 

giải pháp về các vấn 

đề liên quan đến an 

toàn lao động và 

bảo vệ môi trường 

trong hoạt động sản 

xuất của đơn vị 

thực tập. 

Giải pháp về các 

vấn đề liên quan 

đến an toàn lao 

động và bảo vệ 

môi trường 

trong hoạt động 

liên quan đến 

công tác tìm 

kiếm, thăm dò, 

khai thác, xử lý, 

vận chuyển và 

cất chứa dầu khí.   

Không phân tích đề 

xuất giải pháp cho 

vấn đề: 

- An toàn lao động 

cho công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí; 

- Bảo vệ môi trường 

trong công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí.  

Phân tích, đề xuất 

giải pháp cho một 

trong các vấn đề: 

- An toàn lao động 

cho công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí; 

- Bảo vệ môi trường 

trong công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí. 

Phân tích cơ bản và 

đề xuất giải pháp 

cho các vấn đề: 

- An toàn lao động 

cho công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí; 

- Bảo vệ môi trường 

trong công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí. 

Phân tích chi tiết 

và đề xuất giải 

pháp cho các vấn 

đề: 

- An toàn lao động 

cho công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí; 

- Bảo vệ môi trường 

trong công tác tìm 

kiếm, thăm dò, khai 

thác, xử lý, vận 

chuyển và cất chứa 

dầu khí. 

 

 

 

 

10 



 

VII. Nội dung chương trình  

7.1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT Phần chương trình Số tín chỉ 

1 Giáo dục đại cương 65 

1.1 Toán và khoa học cơ bản 32 

  Bắt buộc toàn khối ngành 26 

  Từng ngành tự chọn 6 

1.2 Lý luận chính trị 11 

1.3 Pháp luật đại cương 2 

1.4 Giáo dục thể chất 3 

1.5 Giáo dục quốc phòng-an ninh 11 

1.6 Tiếng Anh 6 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 93 

2.1 Cơ sở ngành/ nhóm ngành 53 

2.2 Chuyên ngành 40 

2.2.1 Định hướng chuyên ngành 12 

2.2.2 Tự chọn bắt buộc 9 

2.2.3 Tự chọn tự do 9 

2.2.4 Thực tập tốt nghiệp 2 

2.2.5 Đồ án tốt nghiệp 8 

Tổng khối lượng 158 

  



 

7.2.  Danh mục học phần chi tiết 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng  
KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN Ghi chú 

A(X-

Y-Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Toán & KH Tự nhiên (Bắt buộc) 32                   

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 4  
  

          

2 7010103 Giải tích 1 4 4  
  

          

3 7010104 Giải tích 2 4  4 
  

          

4 7010111 Phương pháp tính 3   3 
 

          

5 7010120 Xác suất thống kê 3   3 
 

          

6 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1  1 
  

          

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4  4 
  

          

8 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 3  
  

          

9  Các môn tự chọn nhóm A (tối 

thiểu 6 TC) 

6 
  

3 3 
        

  

Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 13                   

10 7020105 Triết học Mác – Lênin 3 
 

3 
      

  

11 7020302 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 
  

2 
     

  

12 7020103 Pháp luật đại cương 2 2 
       

  

13 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2       2    

13 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 
       

2   

14 7020301 Lịch sử Đảng Cộng sản VN 2        2   

Chứng chỉ                     

15   Giáo dục quốc phòng 11        3  3  5       

16   Giáo dục thể chất  3 1  1  1              

Ngoại ngữ 6                   

17  7010601 Tiếng Anh 1 3  3                 

18  7010602 Tiếng Anh 2 3    3               

Cơ sở ngành/nhóm ngành 53                   

19 7010301 Cân bằng pha và hóa keo + TN 3 
   

3 
    

  

20 7010403 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 3 
  

3 
     

  

21 7010501 Cơ học chất lỏng 2 
   

2 
    

  

22 7010502 Cơ học kỹ thuật 2 
  

2 
     

  

23 7040106 Địa chất cơ sở 2 
 

2 
      

  

24 7040126 Thực tập địa chất cơ sở 1 
  

1 
     

  

25 7060001 Nhập môn ngành Kỹ thuật dầu 

khí 

2 2 
       

  

26 7060002 Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu 

khí 

2 
    

2 
   

  

27 7060107 Địa vật lý đại cương + TH 3 
    

3 
   

  

28 7060109 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 2 
     

2 
  

  

29 7060225 Vật lý vỉa dầu khí 3 
    

3 
   

  

30 7060202 Các phương pháp tìm kiếm thăm 

dò dầu khí cơ bản 

2 
    

2 
   

  

31 7060206 Địa chất dầu khí đại cương 3    3       



 

32 7060429 Nguyên lý phá hủy 2 
    

2 
   

  

33 7060423 Kỹ thuật dầu khí đại cương 3 
   

3 
    

  

34 7060414 Hoàn thiện giếng dầu khí 2 
      

2 
 

  

35 7060412 Dung dịch khoan và vữa trám 3 
     

3 
  

  

36 7060512 Thiết bị Dầu khí đại cương 2 
    

2 
   

  

37 7060503 Công trình dầu khí đại cương 2     2      

38 
7060511 

Nhiệt động học trong kỹ thuật 

dầu khí 
2      2     

39 
7030507 Sức bền vật liệu B 2     2     

DKKK; 

DKKT 

40 

7040105 
Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa 

chất 
2    2      

DKDC; 

DKKK; 

DKKT 

41 7060210 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3    3      DKKK; 

42 7060501 Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan 2             2      TBDK 

43 7060507 Giàn khoan và xây lắp thiết bị 3               3   TBDK 

44 
7060510 

Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết 

bị dầu khí 
2               2   TBDK 

45 
7040124 

Thực tập địa chất cấu tạo và đo 

vẽ bản đồ địa chất 
2      2    DKDC 

46 7040313 Tinh thể, khoáng vật, thạch học 3    3      DKDC 

47 
7040604 

Cơ sở địa chất thủy văn – địa 

chất công trình 
3    3      DKKT 

II.1 Chuyên ngành Khoan –Khai thác dầu khí/ Các 

môn bắt buộc và tự chọn của chuyên ngành 
40 

                  

1 7060404 Công nghệ khoan dầu khí 4 
     

4 
  

  

2 7060407 Đồ án công nghệ khoan dầu khí 4 
     

1 
  

  

3 7060402 Công nghệ khai thác dầu khí 1 
      

4 
 

  

4 7060406 Đồ án công nghệ khai thác dầu 

khí 

1 
      

1 
 

  

5 7060430 Thu gom, xử lý và vận chuyển 

chất lưu 

2 
      

2 
 

  

6 
 

Các môn tự chọn nhóm B (tối 

thiểu 9 TC) 

9 
      

3 6   

7 
 

Các môn tự chọn nhóm C (tối 

thiểu 9 TC) 

9 
      

3 6   

8 7060432 Thực tập tốt nghiệp 2 
        

2  

9 7060411 Đồ án tốt nghiệp 8 
        

8  

Tổng 158 
 

                

II.2 Chuyên ngành Khoan thăm dò –Khảo sát/ Các 

môn bắt buộc và tự chọn của chuyên ngành. 

           

1 7060419 Khoan thăm dò khoáng sản rắn 3      3     

2 7060408 Đồ án khoan thăm dò khoáng 

sản rắn 

1      1     

3 7060420 Khoan thăm dò và khai thác 

nước 

3       3    



 

4 7060409 Đồ án khoan thăm dò và khai 

thác nước 

1       1    

5 7060417 Khoan khảo sát công trình và 

giếng kỹ thuật 

2       2    

6 7060428 Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan 2      2     

7  Các môn tự chọn nhóm B (tối 

thiểu 9 TC) 

9       3 6   

8  Các môn tự chọn nhóm C (tối 

thiểu 9 TC) 

9       3 6   

9 7060432 Thực tập tốt nghiệp 2         2  

10 7060411 Đồ án tốt nghiệp 8         8  

Tổng 158           

II.3 Chuyên ngành Thiết bị dầu khí/ Các môn bắt 

buộc và tự chọn của chuyên ngành. 

           

1 
7060505 

Công trình đường ống và bể 

chứa 
3             3     

 

2 7060506 Đồ án tốt nghiệp 8                 8  

3 7060515 Thiết bị khai thác dầu khí 1 3             3      

4 7060516 Thiết bị khoan Dầu khí 1 3           3        

5 
7060519 

Thiết bị xử lý sản phẩm khai 

thác 
3               3   

 

6 7060520 Thực tập tốt nghiệp 2                 2  

7 
7060504 

Tự chọn B (Tiếng Anh chuyên 

ngành TBDK) 
3             3   

 

8 
7060523 

Tự chọn B (Tin  học ứng dụng 

trong TBDK) 
3        3  

 

9 B Tự chọn B 3       3    

10 
7060502 

Tự chọn C (Cơ sở Thiết kế thiết 

bị và dụng cụ khoan)  
3           3     

 

11 
7060513 

Tự chọn C (Kỹ thuật an toàn trên 

các công trình DK) 
3       3   

 

12 C Tự chọn C 3        3   

II.4 Chuyên ngành Địa chất dầu khí/ Các môn bắt 

buộc và tự chọn của chuyên ngành. 

40           

1 7060113 Thăm dò địa chấn 3      3     

2 
7060203 

Các phương pháp tìm kiếm thăm 

dò dầu khí ứng dụng +BTL 2 

      2    

3 
7060207 

Địa chất dầu khí ứng dụng + 

BTL 2 

      2    

4 7060210 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3       3    

5 
7060215 

Đồ án thăm dò và thẩm lượng 

dầu khí 2 

       2   

6 7060216 Đồ án tốt nghiệp 8         8  

7 7060220 Thực tập tốt nghiệp 2         2  

8 B Tự chọn B 9       3 6   

9 C Tự chọn C 9      3 3 3   

Tổng 158           



 

II.1. Các học phần tự chọn thuộc chuyên ngành Khoan- khai thác 40 

Tự chọn A 

TT Mã môn học Tên môn học  Số tín chỉ 

1 7010108 Logic đại cương 3 

2 7010109 Lý thuyết đồ thị 2 

3 7010112 Phương trình toán lý 2 

4 7010113 Phương trình vi phân 2 

5 7010117 Toán tối ưu 2 

6 7010401 Autocad + TH 2 

7 7080226 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3 

Tự chọn B 

TT Mã môn học Tên môn học  Số tín chỉ 

1 7060405 Điều khiển giếng dầu khí 2 

2 7060410 Đồ án kỹ thuật mỏ dầu khí 1 

3 7060413 Hiện tượng phức tạp và sự cố trong khoan 2 

4 7060416 Khoan định hướng 2 

5 7060421 Kỹ thuật bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường 2 

6 7060424 Kỹ thuật Khai thác khí thiên nhiên 2 

7 7060427 Kỹ thuật mỏ dầu khí 3 

8 7060433 Tiếng Anh chuyên ngành 3 

9 7060434 Tin học ứng dụng chuyên ngành 2 

10 7060431 Thu hồi dầu khí tăng cường 2 

Tự chọn C  

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ 

1 7010603 Tiếng Anh 3 2 

2 7010604 Tiếng Anh 4 2 

3 7040306 Thạch học 2 2 

4 7040311 Tinh thể khoáng vật + TN 3 

5 7060104 Địa nhiệt 2 

6 7060208 Địa chất dầu khí Việt nam và Thế giới 2 

7 7060209 Địa chất giếng khoan dầu khí 2 

8 7060210 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3 

9 7060212 Địa chất thủy văn, thủy địa hóa các mỏ dầu khí 2 

10 7060218 Phân tích bể trầm tích 2 

11 7060219 Quản lý phát triển mỏ dầu khí 2 

12 7060221 Thủy động lực mỏ dầu khí 2 

13 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2 

14 7060321 Hóa học dầu mỏ 2 

15 7060417 Khoan khảo sát công trình và giếng kỹ thuật 2 

16 7060418 Khoan thăm dò - khảo sát 2 

17 7060428 Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan 2 

18 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3 

19 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2 

II.2. Các học phần tự chọn thuộc chuyên ngành Khoan thăm dò - khảo sát. 40 

Tự chọn A 



 

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ 

1 7010108 Logic đại cương 3 

2 7010109 Lý thuyết đồ thị 2 

3 7010112 Phương trình toán lý 2 

4 7010113 Phương trình vi phân 2 

5 7010117 Toán tối ưu 2 

6 7010401 Autocad + TH 2 

7 7080226 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3 

8 7060431 Thu hồi dầu khí tăng cường 2 

Tự chọn B 

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ 

1 7040612 Động lực học nước dưới đất 2 

2 7060413 Hiện tượng phức tạp và sự cố trong khoan 2 

3 7060416 Khoan định hướng 2 

4 7060421 Kỹ thuật bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường 2 

5 7060433 Tiếng Anh chuyên ngành 3 

6 7060434 Tin học ứng dụng chuyên ngành 2 

7 7060507 Giàn khoan và xây lắp thiết bị 3 

8 7060518 Thiết bị khoan thăm dò khảo sát 3 

9 7060431 Thu hồi dầu khí tăng cường 2 

Tự chọn C 

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ 

1 7010603 Tiếng Anh 3 2 

2 7010604 Tiếng Anh 4 2 

3 7040202 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò và đánh giá mỏ 2 

4 7040210 Địa chất mỏ 2 

5 7040306 Thạch học 2 2 

6 7040311 Tinh thể khoáng vật + TN 3 

7 7040609 Địa chất thủy văn Việt Nam 2 

8 7060104 Địa nhiệt 2 

9 7060218 Phân tích bể trầm tích 2 

10 7060331 Nhiên liệu sạch 2 

11 7060401 Công nghệ khai thác dầu khí 2 

12 7060403 Công nghệ khoan dầu khí 2 

13 7060405 Điều khiển giếng dầu khí 2 



 

14 7060430 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 2 

15 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3 

16 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2 

17 7090445 Vật liệu kỹ thuật + TN 3 



 

II.3. Các học phần tự chọn thuộc chuyên ngành Thiết bị Dầu khí 

Tự chọn A 

TT Mã môn học Tên môn học  
Số tín 

chỉ 

1 7010201 Khoa học vật liệu đại cương 2 

2 7030505 Sức bền vật liệu 1 3 

3 7060524 Kỹ thuật ma sát 3 

4 7080226 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3 

5 7090202 Cơ sở truyền động điện 3 

6 7090431 Nguyên lý máy +BTL 3 

Tự chọn B 

TT Mã môn học Tên môn học  
Số tín 

chỉ 

1 7060415 Khoan - Khai thác đại cương 2 

2 7060504 Tiếng Anh chuyên ngành Thiết bị dầu khí 3 

3 7060523 Tin học ứng dụng trong Thiết bị dầu khí 3 

4 7090409 Công nghệ chế tạo máy 1 3 

5 7090425 Kỹ thuật thủy khí C 2 

6 7090445 Vật liệu kỹ thuật + TN 3 

Tự chọn C 

TT Mã môn học Tên môn học  
Số tín 

chỉ 

1 7060219 Quản lý phát triển mỏ dầu khí 2 

2 7060424 Kỹ thuật Khai thác khí thiên nhiên 2 

3 7060425 Kỹ thuật khai thác mỏ dầu khí 2 

4 7060431 Thu hồi dầu khí tăng cường 2 

5 7060502 Cơ sở Thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan  3 

6 7060513 Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí 3 

7 7060518 Thiết bị khoan thăm dò - Khảo sát  3 

8 7090312 Kỹ thuật điện - điện tử  3 

9 7110220 Môi trường và con người 2 

10 7090539 Thiết kế và mô phỏng 3D trong cơ khí 3 

 

 

 

 

 

 



 

II.4. Các học phần tự chọn thuộc chuyên ngành Địa chất Dầu khí 

 

Tự chọn A 

TT Mã môn học Tên môn học  Số tín chỉ 

1 7010307 Hoá hữu cơ phần 1 2 

2 7010401 Autocad + TH 2 

3 7080401 Địa thống kê 2 

4 7080226 Tin học đại cương + TH (dùng cho Kỹ thuật) 2 

Tự chọn B 

TT Mã môn học Tên môn học  Số tín chỉ 

1 7060213 Địa hóa dầu khí 3 

2 7060218 Phân tích bể trầm tích 2 

3 7060217 Mô hình hóa tầng chứa dầu khí 2 

4 7060219 Quản lý phát triển mỏ dầu khí 2 

5 7060221 Thủy động lực mỏ dầu khí 2 

6 7060209 Địa chất giếng khoan dầu khí 2 

7 7060204 Đánh giá tài nguyên trữ lượng dầu khí 2 

8 7060431 Thu hồi dầu khí tăng cường 2 

Tự chọn C 

TT Mã môn học Tên môn học  Số tín chỉ 

1 7060224 Trầm tích, tướng đá, cổ địa lý + TH 3 

2 7060223 Tin học ứng dụng địa chất dầu khí 2 

3 7060222 Tiếng Anh chuyên ngành địa chất dầu khí 2 

4 7060214 Địa tầng phân tập 2 

5 7060208 Địa chất dầu khí Việt Nam và thế giới 2 

6 7060212 Địa chất thủy văn, thủy địa hóa các mỏ dầu khí 2 

7 7060201 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2 

8 7060211 Địa chất tầng chứa dầu khí 2 

9 7060103 Địa chấn địa tầng + BTL 2 

10 7040112 Địa chất Việt Nam 2 

11 7060401 Công nghệ khai thác dầu khí 2 

12 7060403 Công nghệ khoan dầu khí 2 

13 7060430 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 2 



 

7.3.  Ma trận tích hợp môn học - chuẩn đầu ra. 

BẢNG 9.1. MA TRẬN TÍCH HỢP CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

CHUYÊN NGÀNH KHOAN - KHAI THÁC - MÃ SỐ: 752060401 

Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

I. Toán & KH tự nhiên 

7010102 Đại số tuyến tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010103 Giải tích 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010104 Giải tích 2 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010111 Phương pháp tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010120 Xác suất thống kê 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010202 Thí nghiệm vật lý 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010204 Vật lý đại cương 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

 (TC_A)  2 - - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - 

 (TC_A)  - 2 - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 - - 

II. Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 

7020105 Triết học Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020302 Kinh tế chính trị Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020103 Pháp luật đại cương - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020301 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

III. Chứng chỉ 



 

  

7010701 Giáo dục thể chất 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010702 Giáo dục thể chất 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010703 Giáo dục thể chất 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300101 Đường lối quân sự của Đảng - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300102 Công tác quốc phòng - an ninh - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300201 Quân sự chung và chiến thuật - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

IV. Ngoại ngữ 

  

7010601 Tiếng Anh 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

7010602 Tiếng Anh 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

V. Cơ sở ngành/ nhóm ngành 

  

7010301 Cân bằng pha và hóa keo + TN 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010403 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010501 Cơ học chất lỏng 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010502 Cơ học kỹ thuật 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040106 Địa chất cơ sở 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040126 Thực tập địa chất cơ sở 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060001 Nhập môn ngành Kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060002 Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060107 Địa vật lý đại cương 2 2 2 1 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060109 Địa vật lý giếng khoan 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060225 Vật lý vỉa dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060202 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 



 

7060206 Địa chất dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060429 Nguyên lý phá hủy 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060423 Kỹ thuật dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060414 Hoàn thiện giếng dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060412 Dung dịch khoan và vữa trám 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060512 Thiết bị Dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060503 Công trình dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060511 Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7030507 Sức bền vật liệu B 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 2 2 - - - - 

7040105 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI. Chuyên ngành 

  

7060404 Công nghệ khoan dầu khí 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060407 Đồ án công nghệ khoan dầu khí 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060402 Công nghệ khai thác dầu khí 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060406 Đồ án công nghệ khai thác dầu khí 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060430 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_C)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_C)  1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 - 2 - - - - - - 

 (TC_C)  3 3 3 2 1 1 1 - - 1 - - 2 2 2 2 2 - - 

 Đề cương thực tập tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060432 Thực tập tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 



 

7060411 Luận văn tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

Chú thích: 3: đáp ứng cao, 2: đáp ứng trung bình, 1: đáp ứng thấp; -: không đáp ứng 

 

BẢNG 9.2. MA TRẬN TÍCH HỢP CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ  

CHUYÊN NGÀNH KHOAN THĂM DÒ-KHẢO SÁT  

MÃ SỐ: 752060402 

Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

I. Toán & KH tự nhiên 

7010102 Đại số tuyến tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010103 Giải tích 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010104 Giải tích 2 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010111 Phương pháp tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010120 Xác suất thống kê 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010202 Thí nghiệm vật lý 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010204 Vật lý đại cương 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

 (TC_A)  2 - - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - 

 (TC_A)  - 2 - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 - - 

II. Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 

7020105 Triết học Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020302 Kinh tế chính trị Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020103 Pháp luật đại cương - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 



 

7020301 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

III. Chứng chỉ 

  

7010701 Giáo dục thể chất 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010702 Giáo dục thể chất 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010703 Giáo dục thể chất 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300101 Đường lối quân sự của Đảng - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300102 Công tác quốc phòng - an ninh - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300201 Quân sự chung và chiến thuật - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

IV. Ngoại ngữ 

  

7010601 Tiếng Anh 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

7010602 Tiếng Anh 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

V. Cơ sở ngành/ nhóm ngành 

  

7010301 Cân bằng pha và hóa keo + TN 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010403 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010501 Cơ học chất lỏng 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010502 Cơ học kỹ thuật 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040106 Địa chất cơ sở 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040126 Thực tập địa chất cơ sở 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060001 Nhập môn ngành Kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060002 Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060107 Địa vật lý đại cương 2 2 2 1 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060109 Địa vật lý giếng khoan 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060225 Vật lý vỉa dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 



 

7060202 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060206 Địa chất dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060429 Nguyên lý phá hủy 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060423 Kỹ thuật dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060414 Hoàn thiện giếng dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060412 Dung dịch khoan và vữa trám 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060512 Thiết bị Dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060503 Công trình dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060511 Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7030507 Sức bền vật liệu B 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 2 2 - - - - 

7040105 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI. Chuyên ngành 

  

7060419 Khoan thăm dò khoáng sản rắn 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060408 Đồ án khoan thăm dò khoáng sản rắn 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060420 Khoan thăm dò và khai thác nước 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060409 Đồ án khoan thăm dò và khai thác nước 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060417 Khoan khảo sát công trình và giếng kỹ thuật 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060428 Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_C)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_C)  1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 - 2 - - - - - - 

 (TC_C)  3 3 3 2 1 1 1 - - 1 - - 2 2 2 2 2 - - 



 

  Đề cương thực tập tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060432 Thực tập tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060411 Luận văn tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 

BẢNG 9.3. MA TRẬN TÍCH HỢP CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

CHUYÊN NGÀNH THIẾT BỊ DẦU KHÍ  - MÃ SỐ: 752060403 

 

Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

VII. Toán & KH tự nhiên 

7010102 Đại số tuyến tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010103 Giải tích 1 
3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010104 Giải tích 2 
3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010111 Phương pháp tính 
3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010120 Xác suất thống kê 
3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010202 Thí nghiệm vật lý 1 
3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010204 Vật lý đại cương 1 
3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 
2 - - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - 

7060524 Tự chọn A (Kỹ thuật ma sát) 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7090431 Tự chọn A (Nguyên lý máy +BTL) 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

VIII. Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 

7020105 Triết học Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020302 Kinh tế chính trị Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 



 

7020103 Pháp luật đại cương - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020301 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

IX. Chứng chỉ 

  

7010701 Giáo dục thể chất 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010702 Giáo dục thể chất 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010703 Giáo dục thể chất 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300101 Đường lối quân sự của Đảng - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300102 Công tác quốc phòng - an ninh - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300201 Quân sự chung và chiến thuật - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

X. Ngoại ngữ 

  

7010601 Tiếng Anh 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

7010602 Tiếng Anh 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

XI. Cơ sở ngành/ nhóm ngành 

  

7010301 Cân bằng pha và hóa keo + TN 
3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 
3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010501 Cơ học chất lỏng 
3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010502 Cơ học kỹ thuật 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040106 Địa chất cơ sở 
3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040126 Thực tập địa chất cơ sở 
3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060001 Nhập môn Ngành kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060002 Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 



 

7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 
2 2 2 1 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060109 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060202 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản 
3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060206 Địa chất dầu khí đại cương 
3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060225 Vật lý vỉa dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060412 Dung dịch khoan và vữa trám 
3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060414 Hoàn thiện giếng dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060423 Kỹ thuật dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060429 Nguyên lý phá hủy 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060501 Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060503 Công trình dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060507 Giàn khoan và xây lắp thiết bị 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060510 Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060511 Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060512 Thiết bị Dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

XII. Chuyên ngành 

  

7060505 Công trình đường ống và bể chứa 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060515 Thiết bị khai thác dầu khí 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060516 Thiết bị khoan Dầu khí 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060519 Thiết bị xử lý sản phẩm khai thác 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060504 Tự chọn B (Tiếng Anh chuyên ngành TBDK) 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060523 Tự chọn B (Tin  học ứng dụng trong TBDK) 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

B Tự chọn B 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060502 Tự chọn C (Cơ sở Thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 



 

7060513 Tự chọn C (Kỹ thuật an toàn trên các công trình DK) 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

C Tự chọn C 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060520 Thực tập tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060506 Đồ án tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 

Chú thích: 3: đáp ứng cao, 2: đáp ứng trung bình, 1: đáp ứng thấp; -: không đáp ứng 

 

BẢNG 9.4. MA TRẬN TÍCH HỢP CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ - MÃ SỐ: 752060404 

Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

I. Toán & KH tự nhiên 

7010102 Đại số tuyến tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010103 Giải tích 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010104 Giải tích 2 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010111 Phương pháp tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010120 Xác suất thống kê 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010202 Thí nghiệm vật lý 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010204 Vật lý đại cương 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010304 Hóa học đại cương phần 1 + Thí nghiệm 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

 (TC_A)  2 - - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - 

 (TC_A)  - 2 - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 - - 

II. Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 



 

7020105 Triết học Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020302 Kinh tế chính trị Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020103 Pháp luật đại cương - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020301 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

III. Chứng chỉ 

  

7010701 Giáo dục thể chất 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010702 Giáo dục thể chất 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010703 Giáo dục thể chất 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300101 Đường lối quân sự của Đảng - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300102 Công tác quốc phòng - an ninh - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300201 Quân sự chung và chiến thuật - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

IV. Ngoại ngữ 

  

7010601 Tiếng Anh 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

7010602 Tiếng Anh 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

V. Cơ sở ngành/ nhóm ngành 

  

7010301 Cân bằng pha và hóa keo + Thí nghiệm 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010403 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + Bài tập lớn 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010501 Cơ học chất lỏng 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7010502 Cơ học kỹ thuật 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040106 Địa chất cơ sở 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040126 Thực tập địa chất cơ sở 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 



 

7060001 Nhập môn ngành Kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060002 Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060107 Địa vật lý đại cương + Thực hành 2 2 2 1 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060109 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060225 Vật lý vỉa dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060202 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060206 Địa chất dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060429 Nguyên lý phá hủy 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060423 Kỹ thuật dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060414 Hoàn thiện giếng dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060412 Dung dịch khoan và vữa trám 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060512 Thiết bị Dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060503 Công trình dầu khí đại cương 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7060511 Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040105 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - - 

7040124 Thực tập địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1   

7040313 Tinh thể, khoáng vật, thạch học 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1   

VI. Chuyên ngành 

  

7060113 Thăm dò địa chấn 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060203 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí ứng dụng +BTL 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060207 Địa chất dầu khí ứng dụng + BTL 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060210 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060215 Đồ án thăm dò và thẩm lượng dầu khí 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 



 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_B)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_C)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_C)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

 (TC_C)  3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060216 Thực tập tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7060220 Luận văn tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

Chú thích: 3: đáp ứng cao, 2: đáp ứng trung bình, 1: đáp ứng thấp; -: không đáp ứng 

 

7.4.  Kế hoạch học tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4.1 Kế hoạch học tập chuẩn chuyên ngành Khoan - Khai thác 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.4.2 Kế hoạch học tập chuẩn chuyên ngành Khoan Thăm dò Khảo sát 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4.3 Kế hoạch học tập chuẩn chuyên ngành Thiết bị dầu khí 

 

 

 
 

 

 



 

 

7.4.4 Kế hoạch học tập chuẩn chuyên ngành Địa chất dầu khí 

 

Khóa: Số TC: 158 4.5 năm

STT Học kỳ 1 19 Học kỳ 2 18 Học kỳ 3 18 Học kỳ 4 22 Học kỳ 5 19 Học kỳ 6 20 Học kỳ 7 17 Học kỳ 8 15 Học kỳ 9 10

7020103 7020105 7020302 7040313 7060225 7060113 7060414 7020301 7060220

Pháp luật đại cương

2

Triết học Mác-

Lênin 3

Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 2

Tinh thể, khoáng 

vật, thạch học 3

Vật lý vỉa dầu khí

3

Thăm dò địa chấn

3

Hoàn thiện giếng 

dầu khí 2

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 

Nam

2

Thực tập tốt 

nghiệp 2

7010103 7010104 7010111 7010301 7060107 7060109 7020202 7020201 7060216

Giải tích 1
4

Giải tích 2
4

Phương pháp tính
3

Cân bằng pha và 

hóa keo + TN
3

Địa vật lý đại 

cương + TH
3

Địa vật lý giếng 

khoan dầu khí
2

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
2

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
2

Đồ án tốt nghiệp
8

7010102 7010204 7010120 7040105 7060512 7060412 7060207 7060215

Đại số tuyến tính

4

Vật lý đại cương 1

4

Xác xuất thống kê

3

Địa chất cấu tạo và 

vẽ bản đồ địa chất 2

Thiết bị Dầu khí 

đại cương 2

Dung dịch khoan 

và vữa trám 3

Địa chất dầu khí 

ứng dụng + BTL 2

Đồ án thăm dò và 

thẩm lượng dầu 

khí

2

7060001 7010202 7010502 7010501 7060503 7060511 7060210 B

Nhập môn ngành 

Kỹ thuật dầu khí 2

Thí nghiệm vật lý 

1 1

Cơ học kỹ thuật

2

Cơ học chất lỏng

2

Công trình dầu khí 

đại cương 2

Nhiệt động học 

trong kỹ thuật dầu 

khí

2

Địa chất khai thác 

dầu khí + TH 3

Tự chọn B

3

7010304 7040106 7040126 7060206 7060202 7040124 7060203 B

Hóa học đại cương 

phần 1 + TN
3

Địa chất cơ sở

2

Thực tập địa chất 

cơ sở
1

Địa chất dầu khí đại 

cương
3

Các phương pháp 

tìm kiếm thăm dò 

dầu khí cơ bản
2

Thực tập địa chất 

cấu tạo và đo vẽ 

bản đồ địa chất
2

Các phương pháp 

tìm kiếm thăm dò 

dầu khí ứng dụng 

+BTL

2

Tự chọn B

3

7010601 7010602 7010403 7060423 7060429 C B C

Tiếng Anh 1
3

Tiếng Anh 2
3

Hình hoạ và vẽ kỹ 

thuật + BTL
3

Kỹ thuật dầu khí 

đại cương
3

Nguyên lý phá hủy
2

Tự chọn C
3

Tự chọn B
3

Tự chọn C
3

7010701 7010702 7010703 7300101 7060002 7300201 C

Giáo dục thể chất 1
1

Giáo dục thể chất 2
1

Giáo dục thể chất 3 1 Công tác quốc 

phòng - an ninh
3

Thực tập giáo học 

Kỹ thuật dầu khí
2

Quân sự chung và 

chiến thuật
5

Tự chọn C
3

A A 7300102

(TC_A) 
3

(TC_A) 
3

Đường lối quân sự 

của Đảng
3

6

7

8

5

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUẨN

1

2

3

4

Ngành: Kỹ thuật dầu khí 7520604 - Chuyên ngành: Địa chất dầu khí Thời gian

7040106

7040106

7010304 7040106
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7020105

7040106
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7.5.  Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

7060001 2   (2-0-0) Nhập môn ngành kỹ thuật dầu khí  

Học phần tiên quyết: không 

Mục tiêu học phần: Định hướng cho sinh viên lựa chọn chuyên ngành phù hợp khi theo học ngành 

kỹ thuật dầu khí, ý thức về phương pháp học tập, nghiên cứu cũng như chuẩn bị các kỹ năng cần 

thiết khi theo học chuyên ngành.  

Nội dung học phần:  Môn học trình bày những nội dung cơ bản về: Công nghiệp dầu khí và tầm 

quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân; Các chuyên ngành đào tạo trong Ngành kỹ thuật dầu khí; 

Cách tiếp cận và phương pháp học tập, nghiên cứu; Kỹ năng cần thiết trong học tập, nghiên cứu. 

 

7060002 2  (0-4-2) Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí  

Học phần học trước: Nhập môn Kỹ thuật dầu khí (7060001) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với từng chuyên ngành cụ thể: 

Địa chất dầu khí, Khoan thăm dò – Khảo sát, Khoan – Khai thác dầu khí, Thiết bị dầu khí; Rèn luyện cho 

sinh viên khả năng làm việc nhóm, viết báo cáo và trình bày báo cáo liên quan đến các lĩnh vực trong 

chuyên ngành mình được đào tạo; Giúp sinh viên có khả năng vận hành các hệ thống thiết bị trong chuyên 

ngành mà mình được đào tạo. 

Nội dung: Học phần trang bị cho người học kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng của chuyên 

ngành kết hợp với vận dụng kiến thức đã học để giải những bài toán cụ thể, xây dựng được các mô 

hình liên quan đến các chuyên ngành được đào tạo.  

 Học phần là sự tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng mềm, giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng 

với thực tế sản xuất và hiểu rõ hơn được chuyên ngành mình học. 

 Học phần giúp người học trực tiếp quan sát, tìm hiểu, vận hành các thiết bị dụng cụ khoan, thiết 

bị khai thác, dung dịch khoan và vữa xi măng trám,… giúp người học nắm bắt, nâng cao kiến thức và 

kỹ năng đối với dây truyền sản xuất tại cơ sở. 

 

BỘ MÔN KHOAN – KHAI THÁC 

 

7060429 2(2-0-4) Nguyên lý phá huỷ  

Học phần tiên quyết: Học sau môn Địa chất dầu khí đại cương (7060206) 

Mục tiêu học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về tính chất cơ học của đất đá và nguyên lý phá hủy 

chúng để lựa chọn phương pháp và dụng cụ phá hủy phù hợp với điều kiên khoan 

Nội dung học phần:  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất cơ học của đất đá 

biến dạng phá hủy; xác định tính chất cơ học của đất đá bằng phương pháp ấn đột; quá trình phá 

hủy phức tạp và độ khoan. 

7060423 3(3-0-6) Kỹ thuật dầu khí đại cương    

Học phần tiên quyết: Có kiến thức cơ bản về địa chất 

Mục tiêu học phần: Trang bị các kiến thức cơ bản của quá trình sản xuất dầu khí 



 

Nội dung học phần:  Tích tụ dầu khí và mỏ dầu khí, giếng dầu khí; Dàn khoan khai thác; Thực hiện 

giếng thăm dò, giếng phát triển; Phương pháp khai thác giếng; Thu gom chất lưu khai thác; Tách 

pha lỏng – khí; Xử lý chất lưu khai thác; Cất chứa tạm thời; Vận chuyển dầu – khí; Chế biến dầu 

khí.  

7060403 2(2-0-4) Công nghệ khoan dầu khí  

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về trang thiết bị, kỹ thuật, nguyên 

tắc thiết kế và quy trình công nghệ thi công một giếng khoan dầu khí. 

Nội dung học phần:  Học phần bao gồm các phần: Địa chất giếng khoan; Khoan giếng thăm dò dầu 

khí; Thiết kế và khoan giếng phát triển; Lựa chọn giàn và các thiết bị trên giàn khoan; Cột cần và 

bộ dụng cụ khoan; Dung dịch và thủy lực khoan; Khoan định hướng và khoan ngang; Ống chống 

và trám xi măng; Đánh giá vỉa; Phức tạp và sự cố trong công tác khoan 

7060412 3(2-1-6) Dung dịch khoan và vữa trám   

Học phần tiên quyết: Để học học phần Dung dịch và Vữa trám sinh viên phải được trang bị kiến 

thức của các môn học cơ bản: Hóa học đại cương 1 + TN ( mã môn học: 7010304), Cân bằng pha 

và hóa keo + TN ( mã môn học: 7010301), Kỹ thuật thủy khí C (mã môn học: 7090425), Kỹ thuật 

dầu khí đại cương ( mã môn học: 7060423). 

Mục tiêu học phần: Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về dung dịch khoan và vữa trám nhằm 

giúp người học có thể chỉ đạo công tác điều chế, gia công, lựa chọn dung dịch khoan và vữa trám 

cho các điều kiện thi công cụ thể. 

Nội dung học phần:  Môn học Dung dịch và Vữa trám cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về các chức năng, tính chất, các loại dung dịch khoan và phương pháp điều chế, gia công 

chúng; Phần Vữa trám sẽ giới thiệu kiến thức về các loại xi măng, tính chất của vữa và đá xi măng 

sau khi đông cứng trong giếng khoan.  

7060401 2(2-0-4) Công nghệ khai thác dầu khí   

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423). 

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên khái niệm, định nghĩa các thuật ngữ trong lĩnh vực khai 

thác dầu khí. Nắm bắt các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khai thác dầu khí: Gọi dòng sản phẩm; 

Bơm ép vỉa; Xử lý vùng cận đáy giếng; Các phương pháp khai thác giếng cơ bản, trang thiết bị 

khai thác… 

Nội dung học phần:  Trình bày những kiến thức về các thông số cơ bản của vỉa và giếng khai thác, 

các yêu cầu cơ bản của công đoạn kết thúc khi khoan các giếng khai thác, lý thuyết dòng chảy của 

chất lưu từ vỉa vào giếng khai thác; lý thuyết về dòng chảy hỗn hợp lỏng – khí trong ống khai thác; 

các phương pháp khai thác dầu: Khai thác tự phun; Khai thác bằng gaslift; Khai thác bằng bơm. 

Các phương pháp khảo sát giếng khi khai thác; các thiết bị khai thác (thiết bị lòng giếng và thiết 

bị trên bề mặt), phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng; một số phức tạp – sự cố khi khai thác… 

7060416 2(2-0-4)Khoan định hướng    

Học phần tiên quyết: Học sau học phần Công nghệ khoan dầu khí (mã số 7060403 hoặc học phần 

Công nghệ khoan dầu khí (mã số: 7060423). 

Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể lựa chọn, thiết kế các dạng profin 

giếng khoan; Lựa chọn, tính toán các bộ dụng cụ làm lệch; Tiếp cận thực tế trong công tác định vị 

cơ cấu làm lệch và kiểm soát quĩ đạo của giếng khoan. 



 

Nội dung học phần:  Tổng quan về công tác khoan định hướng; Nguyên nhân và cơ chế cong giếng 

khoan; Thiết kế profile giếng khoan định hướng; Dụng cụ làm lệch và nguyên lý làm việc của các 

bộ dụng cụ đáy; Khảo sát quĩ đạo giếng và định vị bộ dụng cụ làm lệch; Các phức tạp khi thi công 

giếng khoan định hướng. 

7060430 2(2-0-4)Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu  

Học phần tiên quyết: Học sau một trong các học phần Công nghệ khai thác dầu khí (7060423).Mục 

tiêu học phần: Cung cấp cho người học: 

- Sơ đồ dòng từ miệng giếng khai thác tới trạm phân phối sản phẩm thô 

- Công nghệ và phương pháp cất chứa tạm thời,  tách pha, xử lý vận chuyển chất lưu 

- Tính toán công nghệ cho các quá trình tách pha, xử lý, vận chuyển. 

Nội dung học phần:  Tổng quan về công tác thu gom xử lý, vận chuyển, cất chứa;Tách pha lỏng 

khí; Làm sạch các chất lưu Dầu - Khí - Nước; Vận chuyển chất lưu bằng đường ống. 

7060404 4(4-0-8)  Công nghệ khoan dầu khí  

Học phần tiên quyết: Học sau môn Nguyên lý huỷ đất đá (7060429) ; Địa chất dầu khí đại cương 

(7060206). 

1. Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí những kiến 

thức cơ bản về công nghệ khoan dầu khí. 

Nội dung học phần:  Địa chất giếng khoan; Khoan giếng thăm dò dầu khí; Thiết kế và khoan giếng 

phát triển; Lựa chọn giàn và các thiết bị trên giàn khoan; Cột cần và bộ dụng cụ khoan; Dung dịch 

và thủy lực khoan;Khoan định hướng và khoan ngang; Ống chống và trám xi măng; Đánh giá vỉa; 

Phức tạp và sự cố trong công tác khoan 

7060402 4(4-0-8) Công nghệ khai thác dầu khí  

Học phần tiên quyết: Học sau học phần Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423) 

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên nghành khai thác dầu khí các kiến thức chuyên sâu, 

nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận hành khai thác một giếng dầu.  

Nội dung học phần:  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về các thông số cơ bản của 

vỉa và giếng khai thác, các yêu cầu cơ bản của công đoạn kết thúc khi khoan các giếng khai thác, 

lý thuyết dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng khai thác, các phương pháp khai thác dầu: Khai 

thác tự phun; Khai thác bằng gaslift; Khai thác bằng bơm ly tâm điện chìm. 

7060434 2(1,4-0.6-4) Tin học ứng dụng chuyên ngành  

Học phần tiên quyết: Học sau các môn cơ sở và chuyên ngành. 

Kiến thức: 

• Nắm được bản chất của việc quản lý và vận hành khai thác mỏ dầu khí bằng công nghệ 

thông tin hiện đại, đặc biệt là dự báo khai thác dầu khí theo các giai đoạn: ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn 

• Thực hiện được việc thiết kế và triển khai sơ đồ các giếng khai thác/bơm ép theo kế hoạch 

phát triển khai thác mỏ dầu khí. 

Kỹ năng: 

• Sử dụng thành thạo chương trình máy tính chuyên ngành khai thác dầu khí. 



 

• Hiểu biết chuyên sâu về Kế hoạch phát triển và quản lý khai thác mỏ dầu khí. 

• thu thập đầy đủ thông tin với chất lượng tốt, đánh giá và phân tích tình trạng khai thác các 

vỉa/mỏ dầu khí. 

• Xây dựng môi trường làm việc theo nhóm với các thành viên có các chuyên môn khác nhau 

về dầu khí. 

Mục tiêu học phần:  là kết quả học tập mong đợi người học đạt được 

Nội dung học phần:  Mở đầu; Giới thiệu hệ thống quản lý và vận hành khai thác dầu khí: Mô phỏng 

vỉa dầu khí bằng máy tính; Thu thập và đánh giá số liệu mỏ cho xây dựng mô hình; Phân tích khai 

thác mỏ dầu khí; Thiết kế khai thác mỏ dầu khí bằng mô hình mô phỏng khai thác theo các phương 

án; 

7060413  2(2-0-4)  Hiện tượng phức tạp và sự cố trong khoan  

Học phần tiên quyết: Học sau học phần Công nghệ khoan dầu khí (mã số 7060403) hoặc học phần 

Công nghệ khoan dầu khí (mã số: 7060423). 

Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc học phần sinh viên nắm được ác dạng phức tạp và sự cố trong 

công tác khoan, phân tích được các nguyên nhân dẫn đến các sự cố, đề xuất được các biện pháp 

phòng ngừa và giải pháp khắc phục. 

Nội dung học phần:  Áp suất, thủy lực và công tác làm sạch lỗ khoan; Phát hiện và điều khiển chất 

lưu xâm nhập trong quá trình khoan; Mất tuần hoàn dung dịch; Mất ổn định thành giếng; Kẹt cần; 

Công tác chụp vớt vật rơi trong lỗ khoan. 

7060424 2(2-0-4) Kỹ thuật khai thác khí thiên nhiên  

Học phần tiên quyết: Học sau Kỹ thuật mỏ dầu khí (7060427) hoặc Kỹ thuật Khai thác mỏ dầu khí 

(7060425)  

Mục tiêu học phần: - Nắm được các đặc điểm trong dây chuyền sản xuất khí thô 

 - Biết cách thực hiện các tính toán công nghệ thuộc lĩnh vực khai thác khí. 

Nội dung: Nguồn gốc- tính chất của khí tự nhiên; Kỹ thuật khai thác mỏ khí; Kỹ thuật giếng khí; 

Thu gom - Xử lý khí; Vận chuyển khí. 

7060431 2(2-0-4)  Thu hồi dầu khí tăng cường  

Học phần tiên quyết: Học sau các Học phần Hóa học và Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423) 

Mục tiêu học phần:  

Về Kiến thức  

Trang bị kiến thức về các cơ chế thu hồi dầu – khí. 

Đi vào cụ thể các giải pháp hoá – lý. 

Các giải pháp ép khí. 

 Các phương pháp thu hồi sử dụng nhiệt. 

Về Kỹ năng  

         Nắm được các giải pháp thay đổi độ linh động các pha để gia tăng hiệu quả thay thế vĩ mô 

và các giải pháp tăng hiệu quả vi mô. 

Nắm bản chất, ưu việt - hạn chế, điều kiện áp dụng của các kỹ thuật dùng hoá chất, dùng khí 

và kỹ thuật gia tăng nhiệt độ để xử lý tầng chứa. 

Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học cho các điều kiện mỏ khác nhau. 

2. Tóm tắt nội dung học phần 



 

Nội dung học phần:  Tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi; gia tăng thu hồi theo phương pháp hoá lý; 

Phương pháp sử dụng khí; Phương pháp cung cấp nhiệt năng. 

7060419 3(3-0-6)  Khoan thăm dò khoáng sản rắn  

Học phần tiên quyết: không. 

Mục tiêu học phần: Giúp sinh viên nắm được đầy đủ các kiến thức về công nghệ và kỹ thuật khoan 

thăm dò lấy mẫu, làm quen với công việc thiết kế, thi công các phương án khoan tìm kiếm, thăm 

dò các mỏ khoáng sản rắn; có khả năng xử lý các sự cố khi thi công. Trên cơ sở bài giảng này, 

sinh viên có khả năng tham khảo tài liệu, áp dụng các phương pháp tiên tiến và tham gia nghiên 

cứu, học tập nâng cao trình độ khi ra trường công tác. 

Nội dung học phần:  Dụng cụ và Thiết bị Khoan. Dụng cụ Khoan. Thiết bị Khoan. Quy trình kỹ 

thuật khoan. Công tác thiết kế cấu trúc lỗ khoan và công tác chuẩn bị khoan. Các phương pháp 

khoan, thiết kế chế độ công nghệ khoan. Các biện pháp nâng cao chất lượng và tỷ lệ mẫu. Phức 

tạp và sự cố trong khoan xoay lấy mẫu. Tổ chức công tác khoan. 

7060417 2(2-0-4) Khoan khảo sát công trình và giếng kỹ thuật   

Học phần tiên quyết: Học sau môn Khoan thăm dò khoáng sản rắn (7060419), Kỹ thuật dầu khí 

đại cương (7060423), Khoan thăm dò – Khảo sát (7060418). 

Mục tiêu học phần: Sinh viên nắm được công nghệ thi công các giếng khảo sát ĐCCT và các loại 

giếng kỹ thuật để có thể vận dụng vào thiết kế thi công các công trình khoan có sử dụng các dạng 

giếng trên 

Nội dung học phần:  Phân tích khái niệm "giếng kỹ thuật"; Phân loại giếng kỹ thuật và tổng quan 

về công nghệ khoan các giếng kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay. Công nghệ khoan khảo sát ĐCCT: 

Đặc điểm và mục đích của công tác khoan khảo sát ĐCCT; Các loại thiết bị, dụng cụ và công nghệ 

khoan lấy mẫu nguyên dạng. Công nghệ khoan các giếng khoan có đường kính lớn: Dụng cụ, thiết 

bị và qui trình công nghệ. 

7060418 2(2-0-4) Khoan thăm dò - Khảo sát  

Học phần tiên quyết: Học sau môn Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423). 

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên ngành khoan- khai thác nắm bắt được quy trình công 

nghệ và kỹ thuật khoan xoay lấy mẫu các giếng khoan thăm dò khoáng sản rắn, các giếng khoan 

khảo sát địa chất nền móng công trình 

Nội dung học phần:  Trang bị cho người học các kiến thức cơ sở về công tác khoan gồm: Các khái 

niệm cơ bản dùng trong ngành khoan; nghiên cứu các trang thiết bị, dụng cụ và kỹ thuật và các 

thông số chế độ khoan đối với mỗi phương pháp khoan. Công nghệ khoan trong công tác thăm dò 

khoáng sản. Các quy trình công nghệ và các loại dụng cụ, thiết bị chuyên dụng trong công tác thi 

công các giếng khảo sát địa chất công trình và các giếng kỹ thuật. 

7060002  2(0-2-4)Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí 

Học phần tiên quyết: Học sau các Học phần chuyên ngành. 

Mục tiêu học phần:  

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với từng chuyên ngành cụ 

thể: Địa chất dầu khí, Khoan thăm dò – Khảo sát, Khoan – Khai thác dầu khí, Thiết bị dầu khí.  



 

  Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, viết báo cáo và trình bày báo cáo liên 

quan đến các lĩnh vực trong chuyên ngành mình được đào tạo. 

Giúp sinh viên có khả năng vận hành các hệ thống thiết bị trong chuyên ngành mà mình 

được đào tạo 

Nội dung học phần:   

Học phần trang bị cho người học kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng của chuyên 

ngành kết hợp với vận dụng kiến thức đã học để giải những bài toán cụ thể, xây dựng được các mô 

hình liên quan đến các chuyên ngành được đào tạo.  

 Học phần là sự tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng mềm, giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng 

với thực tế sản xuất và hiểu rõ hơn được chuyên ngành mình học. 

Học phần giúp người học trực tiếp quan sát, tìm hiểu, vận hành các thiết bị dụng cụ khoan, 

thiết bị khai thác, dung dịch khoan và vữa xi măng trám,… giúp người học nắm bắt, nâng cao kiến 

thức và kỹ năng đối với dây truyền sản xuất tại cơ sở. 

7060421 2(2-0-4) Kỹ thuật bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường  

Học phần tiên quyết: Học sau các môn chuyên ngành. 

Mục tiêu học phần:  

Nội dung học phần:  Kĩ thuật bảo hộ lao động bao gồm kĩ thuật phòng ngừa và cấp cứu các trường 

hợp tai nạn lao động, sự cố thiết bị máy móc và hỏa hoạn.Bảo vệ môi trường nêu khái niệm hệ 

sinh thái, cân bằng sinh thái, chất ô nhiễm, lưu trình và hình thái hóa học của nó, môi trường tự 

nhiên, môi trường sống và các nguồn và loại chất thải, chiến lược quốc gia và thực thi bảo vệ môi 

trường ở các lĩnh vực các địa phương và các cơ sở sản xuất. 

7060428 2(2-0-4) Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan  

Học phần tiên quyết: Học sau môn Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423) hoặc Nhập môn ngành 

kỹ thuật dầu khí (7060001) 

Mục tiêu học phần: Sinh viên nắm được tác hại nghề nghiệp, kĩ thuật phòng ngừa và cấp cứu tai 

nạn lao động, hiểu rõ bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người, mọi ngành, 

hết sức cấp thiết và thiết than. 

Nội dung học phần:  Mở đầu; mục đích lấy mẫu và yêu cầu đối với mẫu khoan; các yếu tố ảnh 

hưởng tới mẫu khoan: yếu tố công nghệ, yếu tố kỹ thuật và công nghệ, phân loại đất đá theo mức 

độ khó lấy mẫu; các loại ống mẫu dùng để khoan nâng cao tỷ lệ mẫu khoan: các loại ống mẫu, cấu 

tạo và nguyên lý làm việc; công nghệ khoan lấy mẫu: công nghệ khoan ống mẫu kép, khoan lấy 

mẫu khoáng sản than và khí; khoan bơm tia, khoan ống mẫu luồn, v.v..; lấy mẫu và bảo quản mẫu. 

Thực hành ở hiện trường, tìm hiểu cấu tạo bộ ống mẫu, cách lấy, ghi chép và bảo quản mẫu. 

7060432 2(0-2-4) Thực tập tốt nghiệp  

Học phần tiên quyết: sau khi hoàn thành các học phần chuyên ngành 

Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức 

Mục đích của học phần là giúp cho sinh viên làm quen với các quy trình công nghệ, kỹ 

thuật trong công tác khoan và khai thác, có kiến thức thực tế về công việc thuộc chuyên ngành 



 

được đào tạo. 

Kỹ năng 

Kỹ năng làm việc nhóm; 

Kỹ năng tư duy, phân tích, ra quyết định, xử lý tình huống; 

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo; 

     Kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn kiến thức để dùng vào công việc chuyên môn hay những mục đích cụ thể. 

Nội dung học phần:  Trong đợt thực tập này sinh viên cần tập trung tìm kiếm tài liệu thực tế nghiên 

cứu, tìm hiểu và nắm vững các nội dung sau đây để phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp: Các 

điều kiện địa lý, địa chất vùng mỏ. Thiết kế quy trình công nghệ: Công nghệ khoan, công nghệ 

khai thác. Tổ chức và kinh tế.  

Yêu cầu đợt thực tập: 

Sinh viên sau khi đi tốt nghiệp phải nắm được các công việc của việc thiết kế các phương án khoan, 

khai thác, xử lý - vận chuyển tàng chứa dầu khí sau khai thác... Vận dụng những kiến thức đã học 

để chuẩn bị cho công việc thiết kế một phương án cụ thể. 

Sinh viên sau khi đi thực tập sản xuất phản nắm được quy trình sử dụng các loại dụng cụ công 

nghệ, dụng cụ phụ trợ, quá trình làm việc của thiết bị khoan, thiết bị khai thác tại các cơ sở sản 

xuất: Tại khoan trường cũng như trên các giàn khoan dầu khí, tại các xưởng, trạm, khu vực lắp 

ráp, chạy thử và sửa chữa, gia công. Tìm hiểu và nắm bắt được những phức tạp và sự cố thường gặp 

ngoài thực tế sản xuất...  

Sinh viên sau khi đi thực tập tốt nghiệp phải nắm được các công việc của việc thiết kế các phương 

án khoan, khai thác, xử lý - vận chuyển tàng chứa dầu khí sau khai thác... Vận dụng những kiến 

thức đã học để chuẩn bị cho công việc thiết kế một phương án cụ thể.  

7060411 8(0-8-16) Đồ án tốt nghiệp  

Học phần tiên quyết: sau khi hoàn thành Thực tập tốt nghiệp. 

Mục tiêu học phần: Sinh viên trong quá trình làm đồ án chính là quá trình sử dụng tổng hợp những 

kiến thức đã học và tích luỹ được sau thời gian đào tạo, thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp... để 

tiến hành thiết kế một phương án cụ thể. Phương án được thiết kế phải có tính thuyết phục và logic 

từ khâu phân tích đánh giá các điều kiện tổng quan, điều kiện địa chất, điều kiện công nghệ và kỹ 

thuật cụ thể... Từ đó, phải nêu bật được những luận chứng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế cho 

phương án mình thiết kế. 

Nội dung học phần:   

7060407 1(0-1-2) Đồ án Công nghệ Khoan dầu khí  

Học phần tiên quyết: Sau khi đã học xong các môn học: Công nghệ khoan dầu khí (7060404) 

Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí những kiếnthức cơ bản về 

công nghệ khoan dầu khí. 

Nội dung học phần:  Lựa chọn và tính toán profin, cấu trúc giếng khoan, thiết bị và dụng cụ khoan; 

Dung dịch và chế độ khoan; Trám xi măng; Kiểm toán thiết bị và dụng cụ khoan. 

7060406 1(0-1-2) Đồ án công nghệ khai thác dầu khí    

Học phần tiên quyết: Công nghệ khai thác dầu khí (7060402) 

Mục tiêu học phần: Người học làm quen với công tác thiết kế khai thác giếng dầu khí, củng cố 

kiến thức lý thuyết đã học. 



 

Nội dung học phần:  Hướng dẫn người học trình tự thiết kế, tính toán, lựa chọn các thông số về 

thiết bị, thông số chế độ làm việc của giếng, công tác khảo sát giếng và vỉa để kịp thời điều chỉnh 

chế độ khai thác cho giếng, với các phương pháp khai thác dầu khí: Khai thác bằng phương pháp 

tự phun, Khai thác bằng phương pháp gaslift, Khai thác bằng phương pháp máy bơm, phù hợp với 

điều kiện thực tế. 

7060408 (0-1-2) Đồ án Khoan thăm dò khoáng sản rắn  

Học phần tiên quyết: Học sau môn "Khoan thăm dò khoáng sản rắn" (7060419) 

Mục tiêu học phần: Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự tính toán, thiết kế thi công một giếng 

khoan thăm dò khoáng sản rắn sau khi học lý thuyết môn "Khoan thăm dò khoáng sản rắn" và 

chuẩn bị kỹ năng để làm đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung học phần:  Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò: (theo cột địa tầng dự kiến đã cho) 

Khái quát về phương án thi công; Thiết kế cấu trúc lỗ khoan;  Lựa chọn thiết bị và dụng cụ; Quy 

trình kỹ thuật khoan; Tổ chức thi công. 

7060420 3(3-0-6) Khoan thăm dò và khai thác nước  

Học phần tiên quyết: Học sau Học phần Nguyên lý phá hủy (7060429) 

Mục tiêu học phần: Trang bị các kiến thức cơ bản về nước ngầm và khai thác nước ngầm. 

Nội dung học phần:  Khái quát về nước ngầm; Điều tra đánh giá nước ngầm; Quy hoạch và quản 

lý công trình khai thác nước ngầm. 

7060409 1(0-1-2)Đồ án Khoan thăm dò và khai thác nước  

Học phần tiên quyết: Học song song Học phần Khoan thăm dò và Khai thác nước (7060420) 

Mục tiêu học phần: Người học nắm được nội dung của công tác thiết kế công trình khoan thăm dò 

và khai thác nước dưới đất trên cơ sở hiểu biết về đối tượng thăm dò khai thác. 

Nội dung học phần:  Thiết kế công trình khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất; Thiết kế và lựa 

chọn thiết bị - dụng cụ khoan, kiểm toán thiết bị và dụng cụ khoan; Thiết kế công nghệ khoan và 

kết thúc công trình khoan thăm dò khai thác nước ngầm. Tổ chức thi công giếng 

7060427 3(3-0-6) Kỹ thuật mỏ dầu khí  

Học phần tiên quyết: Đã học xong các môn Địa chất dầu khí đại cương (7060206). 

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật mỏ 

Nội dung học phần:  Tổng quan về mỏ dầu – khí; Các cơ chế khai thác và đặc tính mỏ; Dòng chảy 

ổn định trong môi trường rỗng; Dòng chảy hướng tâm; Kỹ thuật thử giếng; xâm lấn nước tự nhiên 

vào mỏ; Mô hình mỏ và mô hình khai thác. 

7060410 1(0-1-2) Đồ án Kỹ thuật mỏ dầu khí  

Học phần tiên quyết: Học song song với Học phần Kỹ thuật mỏ dầu khí (7060206) 

Mục tiêu học phần:  

Kiến thức  

Giúp sinh viên nắm được một cách khái quát nhất về các nhiệm vụ nội dung cơ bản của công 

việc lập một dự án thiết kế mỏ. 

 Vận dụng kiến thức địa chất, vật lý vỉa, kỹ thuật mỏ, biết vận dụng các tính toán đơn giản 

nhất khi thiết lập một dự án. 

Kỹ năng  

 Ứng dụng được các công thức tính toán cho quá trình thiết kế mỏ. 



 

Nắm được các chức năng cơ bản của một phần mềm thiết kế mỏ. 

Nội dung học phần:  Xác định đối tượng khai thác; Xác định trữ lượng; Thiết kế khác thác sơ cấp; 

Thiết kế khai thác thứ cấp và tam cấp; Phát triển mỏ và hệ số thu hồi. 

7060405 2(2-0-4) Điều khiển giếng dầu khí  

Học phần tiên quyết: Học sau học phần Công nghệ khoan dầu khí (mã số 7060403) hoặc học phần 

Công nghệ khoan dầu khí (mã số: 7060404) 

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về kiểm soát giếng trong quá trình khoan, 

bao gồm các kỹ thuật phòng và phát hiện các chất lưu vỉa xâm nhập vào giếng; các thiết bị công 

nghệ và quy trình công nghệ xử lý khi có chất lưu vỉa xâm nhập vào giếng.   

Nội dung học phần:  Học phần bao gồm các phần: Tổng quan về công tác điều khiển áp suất giếng; 

Điều khiển giếng sơ cấp; Các dấu hiệu xuất hiện chất lưu vỉa xâm nhập vào giếng; Điều khiển 

giếng thứ cấp; Qui trình dập giếng; Thiết bị phòng chống phun; Lắp đặt cụm thiết bị chống phun 

7060414 2(2-0-4) Hoàn thiện giếng dầu khí  

Học phần tiên quyết: Công nghệ khoan dầu khí (7060403) hoặc Công nghệ khoan dầu khí  (7060404) 

Mục tiêu học phần: 

Nội dung học phần:  Trang bị các kiến thức: Tổng quan về công tác hoàn thiện giếng; Các yếu tố ảnh 

hưởng đến thiết kế hoàn thiện giếng; Lưu lượng dòng chảy từ vỉa vào giếng; Các phương pháp hoàn 

thiện giếng; Điều khiển cát.  

7060427 2(2-0-4) Kỹ thuật khai thác mỏ dầu khí  

Học phần tiên quyết: Sau môn Địa chất dầu khí đại cương (7060206)  

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật mỏ. 

Nội dung học phần:  Hệ thống khai thác dầu khí; Tính chất đá chứa và chất lưu; Thể tích chất lưu 

tại chỗ, Kỹ thuật thu hồi; Dòng chảy trong môi trường rộng; Nghiên cứu thuỷ động lực; Phương 

án phát triển mỏ. 

 

BỘ MÔN THIẾT BỊ DẦU KHÍ VÀ CÔNG TRÌNH 

7060501  2(2-0-4) Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan 

Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan (7060502) 

Học phần học trước: Cơ sở thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan (7060502)  

Mục tiêu: Môn học giúp cho sinh viên nắm vững về các loại cơ cấu dẫn động dùng để điều chỉnh 

và truyền chuyển động cho các thiết bị công nghệ phục vụ cho quá trình khoan các giếng dầu khí. 

Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên các chuyên ngành khác có liên quan 

để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và làm đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quy 

trình thi công các giếng khoan dầu khí; Tổ hợp thiết bị khoan; Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan; Sơ 

đồ bố trí động cơ dẫn động tổ hợp thiết bị khoan; An toàn khi lắp đặt vận hành các cơ cấu dẫn động. 

7060502  3(3-0-6) Cơ sở thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan 

Học phần học trước: không yêu cầu 

Mục tiêu: Giúp cho sinh viên ngành Thiết bị dầu khí có đủ năng lực thiết lập nhiệm vụ kỹ thuật của công 

tác tiết kế thiế bị và dụng cụ khoan trên cơ sở lựa chọn các thông số cơ bản của tổ hợp hoặc các cơ cấu máy 



 

riêng lẻ; nắm được các nguyên tắc và phương pháp luận thiết kế, cải tiến, hoàn thiện và thống nhất hóa thiết 

bị, dụng cụ khoan nhằm nâng cao tính năng kỹ thuật của chúng.  

Nội dung: Giới thiệu cấu tạo chung tổ hợp thiết bị và các dụng cụ khoan dùng trong khoan dầu khí; nguyên 

tắc và phương pháp luận thiết kế; cơ sở xác định tải trọng và đặc điểm tác dụng của tải trọng lên các bộ 

phận của thiết bị; phương pháp tính toán bền và lựa chọn vật liệu. Cơ sở tính toán thiết kế các bộ phận chính 

của tổ hợp khoan: cơ cấu dẫn động, hệ thống nâng thả, máy bơm khoan, thiết bị quay cần và dụng cụ đáy.  

7060503 2(2-0-4) Công trình dầu khí đại cương 

Học phần học trước: không yêu cầu 

Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công trình dầu khí, làm cơ sở tiếp cận 

các môn học chuyên ngành; Có kỹ năng nắm bắt được các vấn đề cơ bản về công trình dầu khí, hiểu được 

các nội dung cơ bản liên quan đến chuyên ngành đang theo học. 

Nội dung: 

Học phần Công trình dầu khí đại cương giúp sinh viên nắm được các kiến thức chung về những công trình 

đang phục vụ trong ngành công nghiệp dầu khí hiện nay ở Việt Nam như: công trình phục vụ công tác 

khoan - khai thác dầu khí, công trình phục vụ công tác thu gom và cất chứa sản phẩm dầu khí trên biển, 

công trình phục vụ thu gom vận chuyển và cất chứa sản phẩm dầu khí trên đất liền…. 

7060504  3(3-0-6) Tiếng Anh chuyên ngành Thiết bị dầu khí 

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế đa quốc gia. 

Để học tốt môn này, yêu cầu sinh viên phải học xong các tín chỉ ngoại ngữ cơ bản và các tín chỉ: Thiết bị 

khoan dầu khí, thiết bị khai thác dầu khí, thiết bị xử lý sản phẩm khai thác, công trình đường ống & bể 

chứa. 

Nội dung: Nội dung chương trình: gồm các bài đọc lớn về các vấn đề liên quan đến chuyên ngành Thiết bị 

dầu khí  và các vấn đề liên quan (công nghệ khoan, công nghệ khai thác, thiết bị khoan, thiết bị khai thác, 

thiết bị xử lý sản phẩm khai thác, tàng trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí v.v… ).  

7060505  3(3-0-6) Công trình đường ống và bể chứa dầu khí 

Học phần học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423). 

Mục tiêu: Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật, hiện đại và cơ bản về hệ thống công 

trình đường ống và bể chứa dầu khí trên đất liền và trên biển; những tính toán và thiết kế ban đầu 

cho hệ thống đường ống vận chuyển và bể chứa dầu khí. 

Nội dung: 

Môn học trang bị cho sinh viên chuyên ngành Thiết bị Dầu khí và Công trình những kiến thức cần thiết 

về công trình đường ống và bể chứa dầu khí gồm các nội dung sau: Đặc điểm, điều kiện làm việc và yêu 

cầu kỹ thuật của hệ thống đường ống và công trình cất chứa dầu khí (trên đất liền và trên biển), Tính toán 

thiết kế sơ bộ đường ống, bể chứa, Lựa chọn, tính toán, thiết kế trạm bơm vận chuyển dầu và các thiết bị 

công nghệ của đường ống, bể chứa. 

7060506   8(0-0-24) Đồ án tốt nghiệp 

Học phần học trước: Thực tập tốt nghiệp (7060520)  

Mục tiêu: Củng cố, mở rộng, tổng hợp và nâng cao kiến thức thu được trong khóa học, đặc biệt là về chuyên 

môn thiết bị và công trình dầu khí cho sinh viên; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trước khi 

ra trường. 

Nội dung: Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp về các loại thiết bị sử dụng trong công nghiệp dầu khí như: khoan, 

khai thác - thu gom, xử lý hoặc công trình dầu khí. 

7060507   3(3-0-6) Giàn khoan và xây lắp thiết bị 



 

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí (7060508) 

Học phần học trước: Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí (7060508) 

Mục tiêu: Sau khi học xong môn học, sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu tạo 

và cơ sở thiết kế giàn khoan, cũng như công tác tổ chức thi công xây lắp thiết bị trên các giàn. Ngoài ra 

môn học còn giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với việc tính toán, lựa chọn các loại giàn khoan phù 

hợp với điều kiện của thực tế của vùng mỏ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và làm đồ án tốt 

nghiệp. 

Nội dung: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Giàn khoan biển 

(Giới thiệu chung; Giàn khoan biển di động; Giàn khoan biển cố định) và Xây lắp thiết bị (Thiết kế và thi 

công móng; Kỹ thuật và công nghệ xây lắp thiết bị). 

7060509  2(2-0-4) Kỹ thuật ma sát 

Học phần tiên quyết: Không yêu cầu 

Mục tiêu: Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật, hiện đại về kĩ thuật ma sát; xây dựng kĩ năng 

giải quyết và làm chủ những vấn đề liên quan đến ma sát, bôi trơn, hao mòn… đặt ra trong quá trình thiết 

kế, khai thác và sử dụng thiết bị máy móc nói chung và thiết bị dầu khí nói riêng. 

Nội dung: Môn học trình bày những nội dung cơ bản về phân tích, tính toán, thiết kế và lựa chọn các tham 

số cho quá trình ma sát, bôi trơn và hao mòn; các phương pháp thiết kế, chế tạo và sử dụng thực tế nhằm 

nâng cao tính chống mòn, tính chống ma sát, tính ma sát và hiệu quả sử dụng của thiết bị máy móc nói 

chung và thiết bị dầu khí nói riêng… 

7060510  2 (2-0-4) Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí 

Học phần học trước: Kỹ thuật ma sát (7060509) 

Mục tiêu: Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về mặt giải pháp kỹ thuật 

và tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, đảm bảo độ tin cậy cao. 

Nội dung: Cơ sở lý thuyết nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí; Cơ sở lý thuyết khai thác kỹ thuật 

máy và thiết bị dầu khí; Các tính chất cơ bản của vật liệu sử dụng và ảnh hưởng của chúng tới độ tin cậy 

và tuổi thọ của máy; Cơ sở lý thuyết đảm bảo độ tin cậy trong quá trình khai thác kĩ thuật máy và thiết bị 

dầu khí; Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí.  

7060511 2 (2-0-4) Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí 

Học phần học trước: Vật lý đại cương (7010204), Giải tích (7010104) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nhiệt động học của môi chất (lỏng, khí), các thông 

số động nhiệt học của vỉa chứa, sự trao đổi nhiệt trong các thiết bị thu gom,  xử lý và vận chuyển dầu khí 

v.v… 

Nội dung: Môn học giới thiệu  các kiến thức cơ bản về nhiệt động lực học, nêu các khái niệm cơ 

bản và phương trình trạng thái của chất khí; các phương pháp trao đổi nhiệt, các quá trình nhiệt 

động;  các Định luật nhiệt động I , II và các quá trình nhiệt động cơ bản; Các thông số nhiệt động 

của vỉa chứa hydrocarbon và của chất lưu trong đường ống vận chuyển; Quá trình trao đổi nhiệt 

và các thiết bị trao đổi nhiệt. 

7060512  2(2-0-4) Thiết bị dầu khí đại cương 

Học phần học trước: không yêu cầu 

Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về các thiết 

bị dùng trong khoan, khai thác, xử lý các sản phẩm dầu khí; cấu tạo, lựa chọn thiết bị để sử dụng 

nhằm nâng cao hiệu quả và tuổi thọ của thiết bị. 

Nội dung: Môn học đề cập đến cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán chế độ làm việc của các thiết 



 

bị dùng trong khoan, khai thác, xử lý các sản phẩm dầu khí, lựa chọn các tổ hợp thiết bị phù hợp với 

điều kiện và phương thứchoạt động, cũng như công tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. 

7060513  3(3-0-6) Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí 

Học phần học trước: không yêu cầu 

Mục tiêu: môn học giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động, 

an toàn trong vận hành và sử dụng các loại thiết bị trong khoan, khai thác, xử lý và vận chuyển 

dầu khí trên giàn khoan biển và các công trình dầu khí; Có kỹ năng phân tích, giải quyết, xử lý tình 

huống khi gặp sự cố về an toàn trong quá trình sản xuất thực tế.  

Nội dung: môn học trang bị cho sinh viên ngành Thiết bị Dầu khí những kiến thức về kỹ thuật bảo 

hộ - an toàn trong lao động sản xuất, vận hành và sử dụng các trang thiết bị, máy móc trong công 

tác khoan - khai thác - xử lý và vận chuyển dầu khí trong căn cứ trên bờ và ngoài giàn khoan biển. 

Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên các ngành khác có liên quan. 

7060515  3(3-0-6) Thiết bị khai thác dầu khí 1 

Học phần học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423). 

Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về các phương pháp 

khai thác dầu khí; cấu tạo, tính toán, lựa chọn thiết bị để sử dụng cho từng phương pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả  khai thác và tuổi thọ của thiết bị. 

Nội dung: Môn học sẽ đề cập đến cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán chế độ làm việc của các thiết bị 

dùng trong khai thác dầu khí, lựa chọn các tổ hợp thiết bị phù hợp với điều kiện hoạt động và phương pháp 

khai thác, cũng như công tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. 

7060516  3(3-0-6) Thiết bị khoan dầu khí 1 

Học phần tiên quyết: Khoan - Khai thác đại cương (7060415), Nguyên lý máy (7090430) 

Học phần học trước: Khoan - Khai thác đại cương (7060415), Nguyên lý máy (7090430) 

Mục tiêu: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ hợp thiết bị 

Khoan Dầu khí. 

Nội dung: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ hợp thiết bị 

Khoan Dầu khí; Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan; Thiết bị dụng cụ đáy; Cơ cấu nâng thả của tổ hợp thiết bị 

khoan; Thiết bị dẫn động bộ dụng cụ khoan; Thiết bị phòng chống dầu khí phun; Máy bơm khoan. 

 

7060518   3(3-0-6) Thiết bị khoan thăm dò - khảo sát 

Học phần học trước: Không yêu cầu. 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các thiết  bị khoan 

thăm dò khảo s át; biết cách tính toán kiểm tra, tính toán lựa chọn thiết bị dụng cụ khoan, tính toán sử dụng 

hiệu quả thiết bị khoan; có khả năng tư duy khoa học, cũng như những vấn đề phát sinh từ thực tế sản xuất. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm những vấn đề về tính năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các 

thiết bị trong công tác khoan thăm dò khảo sát. Tính toán kiểm toán thiết bị khoan cho từng điều kiện cụ 

thể. Tính toán lựa chọn thiết bị khoan phù hợp với điều kiện làm việc. Tính toán sử dụng thiết bị khoan một 

cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ khoan.  

7060519  3(3-0-6) Thiết bị xử lý sản phẩm khai thác 

Học phần học trước: 7060515 (Thiết bị khai thác dầu khí 1). 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại thiết bị xử lý sản phẩm khai thác trên 

các công trình khai thác dầu khí. Bước đầu làm quen với công việc tính toán, thiết kế các loại bình tách dầu 

khí. Trên cơ sở đó định hướng có cơ sở khoa học cho công tác khai thác và xử lý sản phẩm khai thác dầu 



 

khí một cách có hiệu quả. 

Nội dung: Giới thiệu toàn cảnh hệ thống khai thác dầu khí, các loại sơ đồ công nghệ (trên giàn cố định 

MSP, giàn nhẹ BK, giàn công nghệ trung tâm); Khái quát về thiết bị trong thành phần của hệ thống thu gom 

xử lý sản phẩm khai thác; Tổng hợp một số kiến thức sinh viên đã được trang bị trong các môn học trước 

có liên quan trực tiếp đến môn học (Thu gom xử lý dầu - khí -nước, Thiết bị khai thác dầu khí 1,…); Các 

phương pháp xử lý chất lưu; Tính toán công nghệ, hiệu quả  cho bình tách; Nghiên cứu các thiết bị phụ trợ 

cho thiết bị tách; Thực hành một số ví dụ và bài tập áp dụng cho bình tách tại mỏ Bạch Hổ; Nghiên cứu và 

tìm ra giải pháp phù hợp nân cao hiệu quả tách pha. 

7060520 2(0-0-6) Thực tập tốt nghiệp 

Học phần tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành Thiết bị Dầu khí (7060521), Tin học ứng dụng trong Thiết 

bị Dầu khí (7060522) 

Học phần học trước: Tiếng Anh chuyên ngành Thiết bị Dầu khí (7060521), Tin học ứng dụng trong Thiết 

bị Dầu khí (7060522) 

Mục tiêu: Môn học giúp sinh viên làm quen với các loại thiết bị dùng trong khoan, khai thác và 

thu gom, xử lý dầu khí  tại các cơ sở sản xuất, có kiến thức thực tế về công việc thuộc chuyên 

ngành được đào tạo. 

Nội dung: Học phần thực tập giúp sinh viên có cơ hội đến những đơn vị ngoài thực tế. Trong quá trình thực 

tập, sinh viên được học lớp an toàn lao động và phải tuân thủ các quy phạm an toàn tại cơ sở sản xuất, tìm 

hiểu và nắm bắt được những phức tạp và sự cố thường gặp ngoài thực tế sản xuất; tìm hiểu về cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sản xuất; tìm hiểu về cấu tạo, sơ đồ, nguyên lý hoạt động, các quá trình công nghệ của các 

thiết bị khoan, thiết bị khai thác dầu khí đang được sử dụng trong xưởng, trong đơn vị thực tập. Qua đó, 

sinh viên sẽ được học hỏi, tiếp cận, tìm hiểu nguồn tài liệu, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc cũng 

như sáng tỏ hơn được những kiến thức mà mình đã được học trong chương trình đào tạo của ngành.  

7060523  3 (1-2-3) Tin học ứng dụng trong Thiết bị dầu khí 

Học phần học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423) 

Mục tiêu: Môn học giúp sinh viên nắm vững tư duy xây dựng thuật toán, tiếp cận, làm quen với một số 

phần mềm ứng dụng quan trọng đang được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí. 

Nội dung: Môn học Tin học Ứng dụng trong Thiết bị dầu khí trang bị cho sinh viên ngành Thiết bị Dầu khí 

những kiến thức tin học cơ bản, tư duy xây dựng thuật toán để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong trong 

công tác khoan - khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí trên cơ sở là phần mềm Matlab, đồng thời giúp 

sinh viên tiếp cận, làm quen với một số phần mềm ứng dụng quan trọng đang được sử dụng trong ngành 

công nghiệp dầu khí. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên các ngành khác có liên 

quan. 

 

BỘ MÔN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ  

7060201 2 (2-0-4) An toàn lao động và bảo vệ môi trường (2TC)  

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các 

quy định về kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai 

thác dầu khí. 

Nội dung: Các khái niệm về an toàn lao động, môi trường và một số quy định liên quan đến an toàn 

lao động và bảo vệ môi trường; điều kiện an toàn lao động và các yếu tố gây mất an toàn lao động, bảo 



 

hộ lao động và các biện pháp an toàn lao động trong dầu khí; mối quan hệ của môi trường, các yếu tố 

gây ô nhiễm môi trường, tổ chức, quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất; các phương 

pháp nghiên cứu nâng cao biện pháp an toàn lao động và bảo vệ môi trường dầu khí. 

7060202  2 (2-0-4) Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản (2TC) 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: trang bị cho sinh viên kiến thức về tìm kiếm thăm dò dầu khí, các phương pháp, giai đoạn 

tìm kiếm thăm dò, phân tích đánh giá rủi ro trong công tác TK-TD.  

Nội dung: Giới thiệu thông tin khái quát về lịch sử tìm kiếm thăm dò dầu khí ở Việt Nam và trên thế 

giới. Học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về quy luật phân bố dầu khí, cách đánh giá triển vọng 

dầu khí của khu vực. Môn học giới thiệu về cơ sở lý thuyết của các phương pháp tìm kiếm thăm dò 

dầu khí, các giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí và ứng dụng của chúng trong tìm kiếm thăm dò, phát 

hiện dầu khí theo quy mô lớn từ bể trầm tích đến quy mô nhỏ là các bẫy chứa. Môn học cũng cung cấp 

những nguyên tắc triển khai tìm kiếm thăm dò dầu khí đối với từng dạng vỉa đặc trưng và đánh giá rủi 

ro cho các cấu tạo triển vọng. 

7060203 2 (2-0-4) Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí ứng dụng + Bài tập lớn (2TC) 

Học phần học trước: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản (7060202) 

Mục tiêu: sinh viên có khả năng phân tích tài liệu địa chất – địa vật lý để xác định tuổi tương đối, địa 

tầng, môi trường trầm tích. Ứng dụng thuộc tính địa chấn trong xác định tiềm năng hydrocarbon, phân 

tích cấu tạo triển vọng và đánh giá triển vọng dầu khí khu vực. Cung cấp kiến thức  về cơ chế hình 

thành, phân bố và cách thức tìm kiếm thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí phi truyền thống như shale 

gas, gas hydrate.  

Nội dung: Cung cấp cách vận dụng những kiến thức đại cương vào các vấn đề cụ thể trong tìm kiếm 

thăm dò dầu khí, trong từng giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí. Trang bị cho người học kiến thức về 

xác định tuổi tương đối; nhận diện địa tầng và môi trường trầm tích; đặc điểm cấu trúc địa chất và tự 

tay xây dựng nên các bản đồ cấu trúc dựa vào tài liệu địa chấn; dự báo khả năng tồn tại hydrocarbon 

(HC) thông qua các dấu hiệu trực tiếp (DHIs) và gián tiếp (AVO) từ đó chỉ ra diện tích phân bố HC; 

tiêu chí đánh giá hệ thống dầu khí và các cấu tạo triển vọng.  

Trình bày các kiến thức mới cơ bản về tài nguyên dầu khí phi truyền thống như: shale gas, gas hydrate, 

nêu rõ đặc điểm, cơ chế hình thành, phân bố của chúng. Cung cấp kỹ năng minh giải, phân tích tài liệu, 

thực hành vẽ bản đồ cấu trúc, nhận diện bẫy chứa, đánh giá cấu tạo triển vọng và tính toán trữ lượng, 

từ đó đưa ra phương án tìm kiếm thăm dò phù hợp cho từng khu vực. 

7060206 3 (3-0-6) Địa chất dầu khí đại cương (3TC) 

Học phần học trước: Địa chất cơ sở (7040106) 

Mục tiêu: cung cấp cho sinh viên kiến thức về tính chất của dầu khí, nguồn gốc dầu khí, hệ thống dầu 

khí, trạng thái tồn tại của dầu khí trong điều kiện vỉa, chế độ năng lượng của các tích tụ dầu khí, khái 

niệm về trữ lượng và các phương pháp tính trữ lượng dầu khí.   



 

Nội dung: Vai trò của dầu khí trong đời sống xã hội; Dầu khí trong tự nhiên; Đặc điểm lý hóa của dầu 

khí; Nguồn gốc dầu khí; Điều kiện hình thành và bảo tồn tích tụ dầu khí; Chế độ nhiệt thủy động vỉa 

chứa dầu khí; Chế độ năng lượng vỉa chứa dầu khí; Trữ lượng dầu khí. 

7060207 2(2-0-4) Địa chất dầu khí ứng dụng + Bài tập lớn (2TC)  

Học phần học trước: Địa chất cơ sở (7040106) 

Mục tiêu: sinh viên nhận biết và phân biệt hệ thống dầu khí, thành lập bản đồ và mặt cắt địa chất từ 

các nguồn tài liệu, đánh giá đá sinh, nhận biết các loại bẫy chứa, biện luận các thông số và tính toán 

trữ lượng. Phân vùng triển vọng, ước tính hệ số thành công và xếp thứ tự các cấu tạo triển vọng.  

Nội dung: Hệ thống dầu khí; Mặt cắt địa chất và vẽ bản đồ địa chất; Đánh giá đá sinh dầu khí. Quá 

trình sinh thành, dịch chuyển và nạp bẫy; Đánh giá đá chứa dầu khí; Đánh giá đá chắn dầu khí; Phân 

loại bẫy chứa dầu khí; Ước tính trữ lượng dầu khí bằng phương pháp thể tích; Tìm kiếm thăm dò dầu 

khí và phân vùng triển vọng. 

7060208 2 (2-0-4) Địa chất dầu khí Việt Nam và thế giới (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí ứng dụng + Bài tập lớn (7060207) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức và thông tin về quá trình hình thành và hệ thống dầu khí 

của các bể trầm tích ở Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên kiến thức và thông tin về quá trình hình thành và hệ thống dầu khí 

của các bể trầm tích ở Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á. 

7060209 2 (2-0-4) Địa chất giếng khoan dầu khí (2TC) 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại giếng khoan, cơ sở địa chất thiết kế giếng 

khoan, sử dụng tài liệu địa chất giếng khoan trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Sinh viên 

có khả năng xây dựng thiết đồ địa chất giếng khoan, đánh giá sự cố, nhận biết các đặc điểm địa chất 

để đưa ra phương án nghiên cứu và xử lý cụ thể cho từng đối tượng trong quá trình khoan.  

Nội dung: các loại giếng khoan dầu khí. Cơ sở địa chất thiết kế giếng khoan. Nghiên cứu địa chất, địa 

vật lý trong thi công giếng khoan. Phân tích, minh giải tài liệu địa chất địa vật lý giếng khoan. Lập báo 

cáo tổng kết giếng khoan. Sử dụng tài liệu giếng khoan trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.  

7060210 3(2-2-5) Địa chất khai thác dầu khí (3TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tầng chứa, cơ sở địa chất khai thác các mỏ dầu khí, 

phân tích hiện trạng khai thác.  

Nội dung: Nghiên cứu tầng chứa; Hiệu suất của giếng; Thử vỉa sản phẩm; Trữ lượng dầu khí; Cơ sở 

địa chất khai thác các mỏ dầu khí, condensate; Phân tích trạng thái khai thác; Nâng cao hệ số thu hồi 

dầu khí. 

7060211 2(2-0-4) Địa chất tầng chứa dầu khí (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206) 



 

Mục tiêu: sinh viên có kiến thức và khả năng phân loại đá trầm tích hạt vụn, cacbonat, magma phun 

trào và xâm nhập. Xác định tính chất vật lý thạch học của đá chứa.  

Nội dung: Đặc điểm thạch học, môi trường và tính chất vật lý thạch học các loại đá chứa cát kết, đá 

chứa cacbonat, đá chứa đá phun trào và xâm nhập. Xác định các tính chất vật lý thạch học trong phòng 

thí nghiệm và một số ứng dụng trong thực tế. 

7060212 2(2-0-4)  Địa chất thủy văn, thủy địa hóa mỏ dầu khí (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất cơ sở (7040106) 

Mục tiêu: sinh viên có kiến thức về  

- Các vấn đề cơ bản về cơ sở Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá. 

- Vai trò của nước vỉa trong hình thành và phá huỷ tích tụ dầu khí. 

- Các phương pháp nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong tìm kiếm thăm dò dầu khí. 

- Đánh triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá. 

- Nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong khai thác mỏ 

dầu khí 

Nội dung: Các vấn đề cơ bản về cơ sở Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá. Vai trò của nước vỉa trong 

hình thành và phá huỷ tích tụ dầu khí. Nước trong mỏ dầu khí. Các phương pháp nghiên cứu Địa chất 

thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong tìm kiếm thăm dò dầu khí. Đánh triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm 

Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá. Nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và 

Thuỷ địa hoá trong khai thác mỏ dầu khí. 

7060213 3 (3-0-6) Địa hóa dầu khí (3TC) 

Học phần học trước: Địa chất cơ sở (7040106) 

Mục tiêu: sinh viên có kiến thức về địa hóa cacbon, các quá trình hình thành biến đổi vật chất hữu cơ, 

các phương pháp đánh giá đá sinh dầu khí, tổng hợp và phân tích tiềm năng sinh hydrocarbon cho từng 

khu vực cụ thể.  

Nội dung: Địa hoá Carbon; Địa hoá VCHC phân tán; Địa hoá Hydrocacbon trong tự nhiên; Hình thành 

và biến đổi dầu khí trong lòng đất; Đá sinh dầu khí; ứng dụng của địa hoá dầu khí trong tìm kiếm, thăm 

dò và khai thác dầu khí. 

7060214 2(2-0-4) Địa tầng phân tập (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206) 

Mục tiêu: cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc điểm tướng của mỗi tập trong hệ thống tràm tích, 

phân tích các đặc điểm, mô hình các tập trầm tích, hệ thống trầm tích và liên hệ với tiềm năng dầu khí.  

Nội dung: Khái quát chung; Các phương pháp phân tích; Không gian tích tụ và sự thay đổi của đường 

bờ; Các mặt địa tầng; Hệ thống các tập trầm tích và liên hệ với hệ thống dầu khí; Mô hình các tập trầm 

tích; Thuộc tính thời gian của các mặt địa tầng; Thứ tự và ranh giới giữa các tập; Ứng dụng địa tầng 

phân tập trong TKTD dầu khí. 

7060215 2 (0-0-6) Đồ án thăm dò và thẩm lượng dầu khí (2TC) 



 

Học phần học trước: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản (7060202) 

Mục tiêu: sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa hai giai đoạn thăm dò và thẩm lượng dầu khí, 

phân tích tìm kiếm, tính trữ lượng, dự báo rủi ro cho các cấu tạo triển vọng, lựa chọn vị trí và thiết kế 

giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất.  

Nội dung: Môn học cho sinh viên được trải nghiệm thực tế như đang tham gia triển khai một dự án 

ngoài sản xuất. Cán bộ hướng dẫn sẽ cung cấp cho sinh viên tài liệu địa chất và địa chấn ở một khu 

vực cụ thể. Sinh viên triển khai phân tích, minh giải tài liệu bằng phần mềm Petrel trên các máy trạm 

workstation để chỉ ra các cấu tạo triển vọng cho từng tầng trầm tích, sau đó khoanh vùng các cấu tạo 

triển vọng, tính toán trữ lượng và xếp hạng. Tiếp đến là thực hiện tính toán hệ số thành công POS, chỉ 

ra cấu tạo triển vọng với hệ số thành công cao để thiết kế giếng khoan tìm kiếm.  

Giả định giếng khoan tìm kiếm đã thành công và gặp dầu, tuy nhiên chưa bắt gặp ranh giới dầu nước 

do vỉa chứa phân khối, cần tiếp tục tiến hành triển khai phương án thẩm lượng. Lúc này sinh viên sẽ 

cần biện luận, đưa ra các vị trí giếng thẩm lượng và lựa chọn giếng phù hợp nhất. Dự báo lại trữ lượng 

dầu khí nếu giếng này gặp dầu khí. 

7060216 8(0-0-24) Đồ án tốt nghiệp (8TC) 

Học phần học trước: hoàn thành các học phần kỳ 8 và thực tập tốt nghiệp, không nợ bất kỳ học phần 

nào.  

Mục tiêu: Liên kết và củng cố kiến thức cốt lõi, mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn của chuyên 

ngành Địa chất Dầu khí, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trước khi ra trường. 

Nội dung: Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp về tìm kiếm thăm dò, địa hóa đá sinh dầu khí hay khai thác 

dầu khí. 

7060217 2 (1-2-3) Mô hình hóa tầng chứa dầu khí (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206).  

Mục tiêu: cung cấp cho sinh viên kiến thức về xây dựng mô hình địa chất (mô hình tướng, mô hình độ 

rỗng, độ thấm, độ bão hòa chất lưu), tính toán trữ lượng từ mô hình.  

Nội dung: Giới thiệu chung về địa thống kê, các thuật toán sử dụng trong địa thống kê; Xây dựng mô 

hình địa tầng và cấu trúc; Xây dựng mô hình tướng; Xây dựng mô hình độ rỗng; Xây dựng mô hình 

độ thấm; Xây dựng mô hình độ bão hòa chất lưu. 

7060218 2 (2-0-4) Phân tích bể trầm tích (2TC) 

Học phần học trước: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản (7060202) 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung các quan điểm kiến tạo hình thành bể trầm tích, 

khái niệm về các bể trầm tích và các bồn trầm tích ở Việt Nam. 

Nội dung: Học phần trình bày quan điểm kiến tạo mảng và kiến tạo máng hình thành bể trầm tích. 

Nguyên tắc phân loại bể trầm tích và đặc điểm, hình thái các bể trầm tích. Các phương pháp để phân 



 

tích bể trầm tích. Điểm qua các bồn trầm tích arkhei, proterozoi, paleozoi, mesozoi, kainozoi và chi 

tiết các bồn trầm tích chứa dầu khí ở Việt Nam. 

7060219 2 (2-0-4) Quản lý phát triển mỏ dầu khí (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206) hoặc Kỹ thuật dầu khí đại cương 

(7060423). 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tầng chứa, trữ lượng dầu khí, thẩm lượng mỏ, các đặc 

tính động của vỉa, giếng và thiết bị để phát triển mỏ, quản lý và thiết kế phát triển mỏ.  

Nội dung: Một số vấn đề chung về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; Mô tả tầng chứa; Ước tính 

trữ lượng dầu khí; Thẩm lượng mỏ; Nghiên cứu đặc tính động của vỉa, giếng và thiết bị để phát triển 

mỏ; Quản lý hợp đồng và đánh giá kinh tế mỏ dầu khí; Quản lý mỏ đang khai thác, suy thoái và chấm 

dứt hoạt động của mỏ; Ví dụ về thiết kế phát triển mỏ. 

7060220 2(0-0-6) Thực tập tốt nghiệp (2TC) 

Học phần học trước: sau khi hoàn thành các học phần kỳ 8.  

Mục tiêu: Củng cố lý thuyết; tiếp tục làm quen và liên hệ với thực tế nghiên cứu và sản xuất tại cơ sở; 

Thu thập tài liệu phục vụ cho viết Đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung: Sinh viên đến các cơ sở thực tập nhằm: Tìm hiểu và cùng với cán bộ hướng dẫn tại cơ sở 

xác định hướng đề tài Đồ án; Thống nhất với Bộ môn chủ quản tên đề tài Đồ án tốt nghiệp; Thu thập 

tài liệu các loại (bản lời, các bản vẽ, biểu, bảng...) phục vụ cho viết Đồ án tốt nghiệp. 

7060221 2 (2-0-4) Thủy động lực mỏ dầu khí (2TC) 

Học phần học trước: Vật lý vỉa dầu khí + TH (7060225).  

Mục tiêu: cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ hydrocarbon trong vỉa dầu khí, phương trình cân 

bằng vật chất, khảo sát giếng ở chế độ ổn định và chảy không ổn định. Sinh viên có khả năng phân biệt 

được các thông số của vỉa dầu, tính toán các thông số của vỉa theo cơ chế năng lượng, chế độ dòng 

chảy và các điều kiện biên khác nhau. Tổng hợp, phân tích hiện trạng khai thác, tính toàn các thông số 

tầng chứa trong các điều kiện khác nhau.  

Nội dung: Nghiên cứu các tính chất của hệ hydrocacbon trong điều kiện vỉa. Nghiên cứu lý thuyết 

dòng chảy của chất lưu trong đá. Phương trình cân bằng vật chất và tính toán các thông số vỉa chứa 

theo các chế độ năng lượng khác nhau; Khảo sát giếng khoan ở các chế độ chảy ổn địnhvà chảy không 

ổn định. 

7060222 2(2-0-4) Tiếng Anh chuyên ngành địa chất dầu khí (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206). 

Mục tiêu: trang bị cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu thuật ngữ, nội dung chuyên môn bằng tiếng Anh của 

ngành học.  

Nội dung: Giới thiệu về Địa chất Dầu khí; Bể trầm tích; Hệ thống dầu khí; Đá sinh và trưởng thành; 

Đá chứa; Đá chắn; Các loại bẫy chứa; Hình thành, dịch chuyển và tích tụ dầu khí; Khoan dầu và khí; 

Trữ lượng dầu và tương lai của khoa học Địa chất Dầu khí. 



 

7060223 2(1-2-3) Tin học ứng dụng địa chất dầu khí + TH (2TC) 

Học phần học trước: Địa chất giếng khoan dầu khí (7060209), Địa vật lý giếng khoan (7060109). 

Mục tiêu: Sinh viên nắm được kỹ năng ứng dụng một số phần mềm trong địa chất dầu khí: SPSS, 

Petrel vào xử lý số liệu,thành lập được các bản đồ đẳng dày, đẳng thời, đẳng sâu, xây dựng mô hình 

địa chất 3D, tính trữ lượng dầu khí. 

Nội dung: Môn học giới thiệu các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong địa chất dầu khí để 

xử lý số liệu; lý thuyết về đơn vị dòng chảy và phân loại đơn vị dòng chảy, minh giải tài liệu địa chất, 

địa vật lý giếng khoan, quy trình liên kết giếng khoan, xây dựng mô hình cấu trúc 3D, xây dựng mô 

hình địa chất 3D và tính trữ lượng; Thực hành với tài liệu mẫu lõi và tài liệu địa vật lý giếng khoan 

phân loại đơn vị dòng chảy với phần mềm SPSS, thực hành xây dựng mô hình địa chất 3D và tính trữ 

lượng dầu khí trên phần mềm Petrel. 

7060224 3(2-2-5) Trầm tích, tướng đá, cổ địa lý + TH (3TC) 

Học phần học trước: Tinh thể, khoáng vật, thạch học (7040313). 

Mục tiêu: Cung cấp kiến thức cho sinh viên ngành địa chất, địa chất dầu khí về quá trình trầm tích, 

thành tạo và biến đổi của đá trầm tích; đặc điểm và phân loại đá trầm tích. Các khái niệm khái niệm 

tướng trầm tích và phương pháp nghiên cứu tướng trầm tích. Mặt khác môn học giúp sinh viên có các 

kỹ năng tổng hợp, phân tích và phân loại các loại đá trầm tích. Các phương pháp xây dựng bản đồ, bản 

vẽ địa chất, địa chất dầu khí. 

Nội dung: Môn học trang bị kiến thức cho sinh viên ngành địa chất, địa chất dầu khí về quá trình trầm 

tích, thành tạo và biến đổi của đá trầm tích; đặc điểm và phân loại đá trầm tích. Học phần cung cấp cho 

sinh viên các khái niệm tướng trầm tích và phương pháp nghiên cứu tướng trầm tích. Các khái niệm 

môi trường trầm tích và tướng. Các phương pháp nghiên cứu tướng trầm tích. Các bài thực hành trong 

phòng thí nghiệm các loại đá trầm tích. Các phương pháp xây dựng bản đồ, bản vẽ địa chất, địa chất 

dầu khí. 

7060225 3 (3-0-6) Vật lý vỉa dầu khí (3TC) 

Học phần học trước: Địa chất dầu khí ứng dụng + BTL (7060207). 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất vật lý của vỉa dầu khí: Tính chất 

của đá chứa, chất lưu,… và biết vận dụng các kiến thức đó trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu 

khí. 

Nội dung: Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất vật lý của vỉa dầu khí: 

Tính chất vật lý, cơ học, tính chất thấm chứa của đá chứa, thành phần, tính chất vật lý, hóa học của dầu 

và khí tự nhiên, sự chuyển dịch pha của hệ Hydrocacbon, điều kiện nhiệt độ, áp suất của vỉa chứa, tính 

chất của nước vỉa, chế độ năng lượng của vỉa dầu khí … và biết vận dụng các kiến thức đó trong tìm 

kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. 

VIII Các chương trình chuẩn tham khảo 



 

8.1. So sánh chương trình đào tạo 

 

 

Chương 

trình 

Toán/ Khoa học 
Cơ sở ngành/Chuyên 

ngành 
Kỹ năng Tổng 

 Số TC Tỉ lệ Số TC Tỉ lệ Số TC Tỉ lệ  

HUMG 32  93  33  158 

ĐHDK 

Gubkin 
48  114  46  208 

PVU 68  89    157 
HCMUT 60  81    141 

ĐHBK 

Tomsk 
42  155  28  225 

ĐH Mỏ 

Sant 

Petebur 

48 

 
 62  75  185 

 

Chương trình đào tạo được tham khảo trên khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Dầu khí 

của: 

[1]. Bộ giáo dục và đào tạo “Chương trình khung”. 

[2]. Trường Đại học Tổng hợp Dầu khí Gubkin, Nga: “Chương trình đào tạo ngành Máy và 

Thiết bị Dầu khí”  
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