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1. Liên hệ 

Website của Khoa:http://physics.hus.edu.vn 

Số điện thoại của Khoa:024.3558.3980 

 

2. Giới thiệu chung  

 Cung cấp kiến thức:Cung cấp kiến thức về các vật liệu nano, vật liệu bán dẫn, từ tính, 

quang học,... nhằm phục vụ các vấn đề nghiên cứu công nghệ vật liệu và giải quyết các 

vấn đề thực tiễn. 

 Đào tạo kỹ năng:Chế tạo vật liệu nano,… 

 Thế mạnh tư duy:Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn 

 Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:Nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu (Viện 

Khoa học Vật liệu, Viện Vật lý,...); Giảng dạy Đại học, Cao đẳng về các lĩnh vực trong 

Khoa học Vật liệu; Làm công tác quản lý / phát triển trong nhà nước hay doanh nghiệp 

về Khoa học Vật liệu; Chuyên gia về công nghệ; Cán bộ thiết kế vật liệu/sản phẩm/quy 

trình chế tạo; Nhân viên/chuyên viên/lãnh đạo kinh doanh các lĩnh vực Khoa học Vật 

liệu; làm việc tại các tập đoàn lớn: SAMSUNG, LG, Viettel, Panasonic,… 

 

3. Chuẩn đầu ra 

 Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về Vật lý, Hoá học, Lý-Sinh học để tìm hiểu tính 

chất các vật liệu điện tử bán dẫn, từ tính, quang học,…   

 Kỹ năng nghề nghiệp: Vận dụng kiến thức kết hợp khả năng sáng tạo để giải quyết 

những vấn đề; kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, làm việc độc lập; thu thập và xử lý 

thông tin. 

 Trình độ ngoại ngữ: Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam. 

 Kỹ năng mềm:Lập luận tư duy và giải pháp kiến thức; khả năng tư duy theo hệ thống; 

có năng lực sáng tạo, phát triển; có năng lực vận dụng kiến thức; kĩ năng vào thực tiễn; 

kỹ năng làm việc theo nhóm;  kỹ năng quản lí và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp, giải quyết 

vấn đề; nghiên cứu và khám phá kiến thức; khả năng tư duy theo hệ thống; có năng lực 

sáng tạo, phát triển; có năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; kỹ năng làm 

việc theo nhóm; kỹ năng quản lí và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp,…  

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

 Các công việc phù hợp:Cán bộ giảng dạy; cán bộ nghiên cứu; cán bộ kỹ thuật; nhân 

viên kinh doanh; chuyên gia về công nghệ; cán bộ thiết kế, chế tạo sản phẩm;... 

 Cơ quan, doanh nghiệp có thể làm:Các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên 

cứu trong Khoa học Vật liệu, các doanh nghiệp tư nhân: Viettel, Canon, Panasonic, 

Samsung, LG,... 

http://physics.hus.edu.vn/


 Định hướng chuyên sâu / phát triển lâu dài:Vật liệu bán dẫn; vật liệu từ học; vật liệu 

và công nghệ bán dẫn; vật liệu và công nghệ nano; vật liệu điện tử,…  

 Tình hình việc làm của sinh viên các khóa đã tốt nghiệp: 

 Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp là 68,4%. Trong số đó có 85% sinh 

viên có việc làm với mức lương trên 10 triệu/tháng tại các công ty như: Công ty 

Samsung Display Việt Nam, Samsung Electronics, Kosaido HR Việt Nam, Seoul 

Semiconductor Vina,…  

 Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là: 83,3 %. Trong đó có 63,3 % sinh 

viên có việc làm với  mức lương trên 10 triệu/tháng tại các công ty như: Công ty 

Samsung Display Việt Nam, Samsung Electronics và một số công ty công nghệ khác 

tại Việt Nam, … 

 Hàng năm, rất nhiều sinh viên của Khoa được nhận học bổng cao học tại Hàn Quốc, 

Đài Loan,… 

 

5. Học phí, học bổng và môi trường học 

 Học phí 

Học phí theo quy định của Nhà nước, năm học 2018-2019 là 960.000đ/ tháng/sinh viên. 

 Học bổng khuyến khích học tập 1 kỳ:  

 Loại Khá: 800.000đ/1 tháng x 05 tháng 

 Loại Giỏi: 830.000đ/1tháng x 05 tháng 

 Loại Xuất sắc: 850.000d/1 tháng x 05 tháng 

 
 Lễ trao học bổng Hoàng Phương 

 Học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân:Học bổng Hoàng Phương, Học bổng 

Mitsubisi, Học bổng Posco, Học bổng BIDV, Học bổng Lawrence Sting,…  

 Chính sách hỗ trợ sinh viên:Chỗ ở kí túc xá, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, mẫu 

giấy vay vốn,...   

 

6. Gương mặt cựu sinh viên và sinh viên tiêu biểu 

 Cựu sinh viên Vũ Việt Hùng - Khóa K58 Khoa học Vật liệu. Vũ Việt Hùng tốt nghiệp 

xuất sắc với điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL): 3.61/4, nhận học bổng cao học 



tại Trường Đại học Korea Institute of Materials Science - Hàn  Quốc. Em nhận nhiều 

khen thưởng như: Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong 04 năm học, Học bổng Hoàng 

Phương năm 2015 và 2016, Học bổng Lawrence Sting 2014 và 2015, Học bổng Odon 

Vallet 2016. Với thành tích xuất sắc, Việt Hùng được tham gia chương trình trao đổi 

The Japan –Asia Youth Exchange Program năm 2016 và Báo cáo poster tại IWAMN 

(Hội thảo quốc tế về Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano). 

 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang, hiện là sinh viên khóa K59, CTĐT Chuẩn - 

Ngành Khoa học Vật liệu.Với số điểm TBCTL 3.62/4 và IELTS 6.0, Huyền Trang 

được nhận học bổng thực tập tốt nghiệp tại NTU trong vòng 4 tháng. 

 

7. Hoạt động sinh viên 

 

 
Hội nghị khoa học Khoa Vật lý 2016 

 
Chương trình giới thiệu học bổng sau đại 

học của trường đại học Hanyang - Hàn 

Quốc tháng 03/2017 

 

8. Nhà tuyển dụng nhận xét về sinh viên và cựu sinh viên Khoa Vật lý 

 

 
PGS.TS. Phạm Thành Huy  

Viện Trưởng Viện Tiên tiến Khoa học 

&Công nghệ -Trường ĐH Bách Khoa HN 

“Tôi đánh giá rất cao các em sinh viên tốt 

nghiệp Chương trình Khoa học Vật liệu 

thuộc Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa 

học Tự Nhiên. Các em có nền tảng kiến 

thức cơ bản vững vàng, tư duy khoa học 

và khả năng nghiên cứu tốt, say mê với 

công việc, thích ứng và phát triển chuyên 

môn nhanh với công việc nghiên cứu cũng 

như ứng dụng”. 

 

 

 


