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1. Mục đích khảo sát 

Khảo sát sự cần thiết mở mã ngành đào tạo Thạc s  V t       th  ết  à V t    

toán (VLLT & VLT)  à nh  cầ  ng ồn nhân  ực ngành nhằm phục  ụ đề án mở ngành 

đào tạo VLLT & VLT tại Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT). Khảo sát nà  nhằm 

th  th p thông tin  ề nh  cầ  học s   đại học ngành V  T   V T tại các cơ sở giáo 

 ục, Ch ẩn đầ  r  (CĐR)  à Chương tr nh Đào tạo (CTĐT); mức độ đáp ứng kiến 

thức, kỹ năng, tự chủ  à trách nhiệm củ  CĐR so  ới  ê  cầ  công  iệc; góp   củ  các 

cơ sở giáo  ục, nhà s   ụng   o động  ề CĐR và CTĐT. Dự  trên cơ sở khảo sát, 

Trường ĐHĐT hoàn thiện CĐR và xâ   ựng kh ng CTĐT ngành Thạc s  VLLT & 

VLT, đáp ứng ng ồn nhân  ực chất  ượng c o, nh  cầ  củ  xã hội trong bối cảnh Việt 

Nam phát triển  à hội nh p Q ốc tế mạnh mẽ như hiện n  . 

2. Đối tượng khảo sát 

 Các cán bộ quản    đ ng  àm  iệc tại các cơ sở giáo  ục như  Trường  h  thông 

Tr ng học, Trường Tr ng cấp, Trường C o đ ng, Đại học (gọi t t  à nhà s  

 ụng L o động); 

 Các  iảng  iên giảng  ạ  ở trường Đại học có đào tạo VLLT & VLT (gọi t t  à 

 iảng  iên); 

 Các cá nhân đã học xong chương tr nh VLLT & VLT (gọi t t  à Thạc s ) 

 Các cá nhân  à đối tượng người học VLLT & VLT (gọi t t  à nhà đối tượng 

người học) 

3. Hình thức khảo sát 

Khảo sát trực tuyến thông qua google form (Theo biểu mẫu Phiếu khảo sát đính 

kèm), nhóm khảo sát s  dụng Phiếu khảo sát cho các nhà s   ụng   o động/giảng 

viên/Thạc s  đối tượng người học với 6 câu hỏi  iên q  n đến nh  cầ  học s   đại học; 

13 câu hỏi về mức độ phù hợp và mức độ mong muốn về kiến thức, kỹ năng, mức độ 

tự chủ và trách nhiệm được trang bị trong CĐR so với yêu cầu làm việc;    câ  hỏi  ề 

mức độ phù hợp và mức độ mong muốn về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách 

nhiệm được trang bị trong CTĐT so với yêu cầu làm việc, nhu cầu nguồn nhân lực, 

  nh  ực chuyên môn sâu cần đáp ứng theo nhu cầu. Mỗi câu hỏi được thiết kế theo 

hướng câu hỏi nhiều lựa chọn xin ý kiến trả lời. 

4. Thời gian khảo sát 

a. Nh  c   đi h c     đ i h c 
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- Thời gian khảo sát: 07/04/2022 - 10/04/2022  

- X  lý số liệu và viết báo cáo: 10/04/2022 - 13/04/2022. 

b. Ch    đ         chư    t   h đ   t   

- Thời gian khảo sát: 14/04/2022 - 18/04/2022  

 X  lý số liệu và viết báo cáo: 19/04/2022 - 22/04/2022. 

5. Kết quả khảo sát 

Chúng tôi tiến hành thiết kế phiếu khảo sát bao gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn 

xin ý kiến của các nhà s   ụng   o động, nhà khoa học, đối tượng thạc s  V t     à đối 

tượng người học. Sau khi x  lý số liệu, kết quả phân tích về đối tượng của các phiếu 

th  được thể hiện trong Bảng 1. 

Nhìn chung, việc thực hiện khảo sát được thực hiện đầ  đủ  ới các đối tượng có 

 iên q  n trực tiếp đến  iệc xâ   ựng CTĐT ngành Thạc s  VLLT & VLT ở cả   đối 

tượng thống kê trong  ảng  . Trong đó nhà s   ụng l o động 30 phiế  đạt    , đối 

tượng  à các  iảng  iên đ ng giảng  ạ  ở các trường đại học có tr nh độ học  ị t  tiến 

s  trở  ên  à 28 phiế  chiếm    , các đối tượng đã hoàn thành xong chương tr nh Thạc 

s  ngành V t  í  à 28 phiế  chiếm    ,  à đối tượng người học  à 18 phiế  chiếm 

17%. 

Bả   1. Đối tượng khảo sát 

STT Đối tượng khảo sát Số lượng Tỷ lệ (%) 

1  hà s   ụng   o động  30 29 

2  iảng  iên 28 27 

3 Thạc s  28 27 

4 Đối tượng người học 18 17 

Tổng số 105 100 

5.1. Kết quả khảo sát nhà    dụng l   đ   /giả    i  /th c    đối tượ     ười 

h c về CĐR. 

Với yêu cầu về các kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của Thạc s  

VLLT & VLT cần đạt được khi tốt nghiệp, số liệu khảo sát được thể hiện trong Bảng   

 à  ảng 3. T  kết quả ghi nh n các ý kiến của các nhà s   ụng l o động, gảng  iên, 

thạc s , đối tượng người học  ề chuẩn đầu ra cho thấy rằng: 

a. Về Kiến thức 
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Những kiến thức trong (mục 1.) “V n dụng kiến thức liên ngành trong giải 

quyết các vấn đề thuộc   nh  ực V t lý lý thuyết và V t lý toán” đã được   đối tượng 

khảo sát đánh giá rất c o  ới t   ệ “cần thiết”  à “rất cần thiết” đạt trên 90%, trong đó 

đối tượng giảng  iên  à thạc s  đánh giá      ở mức “cần thiết”  à “rất cần thiết”. 

Ch  có nhà s   ụng   o động  à đối tượng người học đánh giá  ưới     ở mức “ít cần 

thiết”  à “phân  ân”. Điề  nà  cho ch ng tôi thấ  được tầm q  n trọng củ  kiến thức 

nà  trong chương tr nh. 

Các kiến thức trong (mục 2.) “V n dụng kiến thức V t lý lý thuyết và V t lý toán 

trong hoạt động chuyên môn” c ng được các đối tượng khảo sát đánh giá c o hơn so 

 ới các kiến thức (mục  .)  ới t   ệ “cần thiết”  à “rất cần thiết” đạt 100%. Ch  có đối 

tượng giảng  iên đánh giá  ưới 5  ở mức “phân  ân”. Đâ   à các kiến thức rất q  n 

trọng ảnh hưởng nhiề  đến chương tr nh. 

Tại mục 5. “L p kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng  à đ i mới khoa học trong   nh 

vực V t lý lý thuyết và V t    toán” để tiếp c n hiệu quả kiến thức chuyên ngành h p 

củ  VLLT & VLT là những nội dung được đánh giá chủ yếu ở 2 mức  à “cần thiết”  à 

“rất cần thiết” đạt trên 90%, c n  ại  ưới      à được các đối tượng khảo sát đánh giá 

ở mức độ “ít cần thiết”.   

Các kiến thức về “Thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đ i mới khoa học 

trong   nh  ực V t lý lý thuyết và V t    toán” ở (mục  .)  ẫn được đánh giá chủ yếu ở 

2 mức “cần thiết”  à “rất cần thiết” đạt trên 90%, c n  ại  à “ít cần thiết” củ  nhà s  

 ụng   o động  ưới      à giảng  iên ở   .  h n ch ng các kiến thức mục  .  à  . 

 iên q  n đến các kiến thức hiện đại nhằm ứng  ụng trong nghiên cứ  kho  học để học 

 iên có thể tự học, tự nghiên cứ  phát triển bản thân s   nà .  

- Kiến thức (mục 7.) về “Quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đ i mới khoa 

học trong   nh  ực V t       th  ết và v t    toán” có t  lệ đánh giá “cần thiết”  à “rất 

cần thiết” đạt t  90% cho cả   đối tượng khảo sát, riêng đối tượng người học đạt 

    , đối tượng giảng  iên  à thạc s  đạt trên    .  

b. Về kỹ  ă   

- Các kỹ năng  ề “T ng hợp và phân tích dữ liệ  thông tin trong   nh  ực V t lý 

lý thuyết và V t lý toán một cách khoa học” (mục 3.)  à k  năng được đánh giá rất c o 

gi p cho học  iên có khả năng t ng hợp các kiến thức phục  ụ cho nghiên cứ  kho  

học, đồng thời phân tích các số  iệ  th  được t   iệc chạ  chương tr nh ho c t  thực 
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nghiệm.  h n ch ng nó được đánh giá ở mức “cần thiết”  à “rất cần thiết”  à      đối 

 ới nhà s   ụng   o động, thạc s   à đối tượng người học, đạt t      đối  ới giảng 

viên.  

- Kỹ năng (mục  .)  ề “Đư  r  kết lu n và giải pháp x  lý các vấn đề phù hợp 

chuyên môn” c ng được đánh giá  ới t   ệ ở mức “cần thiết”  à “rất cần thiết” như 

mục  . Cho cả   đối tượng khảo sát. 

- Kỹ năng (mục  .)  ề “Tham gia các seminar/hội thảo khoa học  iên q  n đến 

  nh  ực V t lý lý thuyết và V t    toán”, ngh    à đào tạo cho người học khả năng 

tr nh bà  các  ạng báo cáo ở s min  h   hội thảo kho  học, khả năng phản biện ho c 

trả  ời các câ  hỏi t  đồng nghiệp. K  năng nà  được đánh giá ở mức “cần thiết”  à 

“rất cần thiết”  à      đối  ới nhà s   ụng   o động  à giảng  iên. T   nhiên t   ệ nà  

giảm     đối  ới kết q ả khảo sát đối tượng thạc s   à đối tượng người học. 

Kỹ năng ở mục (9.) như “Thảo lu n  à đư  r    kiến tr o đ i về chuyên môn” 

c ng  à một k  năng rất cần thiết  ới t   ệ đánh giá khá c o đ c biệt  à nhà s   ụng   o 

động  à giảng  iên đạt     , họ cho rằng nó rất q  n trọng trong các c ộc họp 

ch  ên môn  ề giảng  ạ  c ng như  ề nghiên cứ  kho  học h   trong các c ộc họp 

khác. Trong khi đó, k  năng nà   ại giảm  ài phần trăm ở h i đối tượng khảo sát c n 

 ại. 

Trong mục (10.) với kỹ năng “S  dụng ngoại ngữ đạt năng  ực b c 4/6 về ngoại 

ngữ th o kh ng năng  ực ngoại ngữ 6 b c dùng cho Việt Nam”, việc ứng dụng ngoại 

ngữ phục vụ học t p, nghiên cứ  các bài báo q ốc tế có  iên q  n đến   nh  ực, hoạt 

động nghề nghiệp; thành thạo trong giao tiếp, thực hiện kế hoạch cá nhân, tự học, tự 

nghiên cứu và thích ứng với sự th   đ i củ  môi trường nghề nghiệp, có mức độ đạt 

được ở mức “ít cần thiết”, “phân  ân”  à “không cần thiết” ở t  lệ cực thấp t   ưới 

15%. Tóm  ại trong thời đại hội nh p q ốc tế,  iệc s   ụng thành thạo ngoại ngữ gi p 

cho học  iên s   khi tốt nghiệp có cơ hội học t p c o hơn ở các nước có nền giáo  ục 

phát triển. 

  mục (11.) với kỹ năng “Ứng dụng các phần mềm tính toán chuyên sâu trong 

hoạt động chuyên môn” nhằm thực hiện các ph p mô phỏng    th  ết nhằm thực hiện 

nhiệm  ụ nghiên cứ  ch  ên sâ  củ    nh  ực nà . K  năng nà  được đánh giá ở mức 

“cần thiết”  à “rất cần thiết”  à      đối  ới giảng  iên  à đối tượng người học. T   
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nhiên t   ệ nà  giảm 33  đối  ới kết q ả khảo sát đối tượng nhà s   ụng   o động  à 

thạc s . 

c. Về mức tự chủ và trách nhiệm 

Mục 12. về “Tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu thuộc   nh  ực V t lý lý thuyết 

và V t    toán” được đánh giá c o nhất trong tất cả các ch ẩn đầ  r   à      cho cả 

bốn đối tượng khảo sát ở mức “cần thiết”  à “rất cần thiết”. Điề  nà  cho thấ  ngoài 

ch  ên môn  ề kiến thức, các k  năng tốt th  phẩm chất đạo đức củ  người học được 

các đối tượng khảo sát đ t  ên hàng đầ , điề  nà  hoàn toàn ph  hợp  ới tr  ền thống 

 à con người Việt   m  à  ời nói củ  Chủ tịch Hồ Chí  inh “Có tài mà không có đức 

 à người  ô  ụng”. 

Mục 13. về “Thể hiện khả năng tự định hướng  à hướng dẫn người khác trong 

ch  ên môn” thực hiện được việc tự định hướng, tự l p kế hoạch, đư  r  kết lu n 

chuyên môn và bảo vệ được q  n điểm cá nhân, chịu trách nhiệm trong thực hiện các 

kế hoạch cá nhân và t p thể, đạt mức độ “cần thiết”  à “rất cần thiết” có t  lệ rất cao  à 

    cho cả bốn đối tượng, riêng đối tượng giảng  iên  à thạc s  đạt     . 

Nhìn chung, các nội   ng  iên q  n đến mức tự chủ và trách nhiệm xây dựng 

trong chuẩn đầ  r  được khảo sát và ghi nh n là rất quan trọng đối với khung CTĐT 

ngành Thạc s  VLLT & VLT, trong đó, các kết quả về mức độ mong muốn của nhà 

tuyển dụng, các giảng  iên, thạc s  và đối tượng người học phù hợp với các mức độ 

xây dựng trong CĐR được khảo sát. 

5.2. Kết quả khả    t  h      ụng l   đ    giả    i   th c    đối tượ     ười 

h c  ề CTĐT. 

Tương tự như khảo sát CĐR, CTĐT c ng được khảo sát trên bốn đối tượng  à 

nhà s   ụng   o động, các giảng  iên giảng  ạ  đại học có tr nh độ tiến s , các thạc s  

đã hoàn thành chương tr nh c o học  à các đối tượng người học có tr nh độ c  nhân 

ngành   t   . Kh ng chương tr nh Thạc s  VLLT & VLT được thiết kế s   khi có kết 

q ả khảo sát CĐR  à  ấ  các kiến thức, k  năng, mức tự chủ  à tự chị  trách nhiệm 

củ  ch ẩn đầ  r   àm cơ sở. Kh ng chương tr nh Thạc s  VLLT & VLT gồm    học 

phần  à       n  ăn tốt nghiệp được thiết kế th o các kiến thức t  cơ sở đến ch  ên 

ngành h p củ  ngành VLLT & VLT. Các kết q ả khảo sát  à các học phần chi tiết củ  

CTĐT ngành Thạc s  VLLT & VLT được ch ng tôi tr nh bà  trong  ảng  . 
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   học phần b o gồm  Triết học,  goại ngữ, Toán cho   t   , Tin học cho   t   , 

 hương pháp nghiên cứu khoa học, V t lý chất r n nâng c o, Điện động lực học  ượng 

t , Quang học phi tuyến, V t    bán  ẫn, Cơ học  ượng t  nâng cao 1, V t lý thống kê 

nâng cao, Lý thuyết trường  ượng t , Lý thuyết hệ nhiều hạt, Cơ học  ượng t  nâng 

c o  , V t    hạt nhân nâng c o, Cơ sở v t lý của hệ thấp chiều, Lý thuyết chất r n, 

Các phương pháp mô phỏng, V t liệ  n no, Thực t p  , Thực t p    à       n  ăn tốt 

nghiệp đã được các đối tượng khảo sát đánh giá rất c o chủ yếu ở 2 mức “rất cần thiết” 

 à “cần thiết” đạt trên 90% đối  ới các học phần  goại ngữ, Toán cho v t lý,  hương 

pháp nghiên cứu khoa học, V t lý chất r n nâng c o, Điện động lực học  ượng t , V t 

   bán  ẫn, Cơ học  ượng t  nâng cao 1, V t lý thống kê nâng cao, Lý thuyết hệ nhiều 

hạt, Cơ học  ượng t  nâng cao 2, Cơ sở v t lý của hệ thấp chiều, Lý thuyết chất r n, 

Các phương pháp mô phỏng, V t liệu nano, Thực t p  , Thực t p    à    n  ăn tốt 

nghiệp thạc s .  Các học phần c n  ại  ẫn được các đối tượng đánh giá c o t      trở 

 ên ở mức “rất cần thiết”  à “cần thiết”. Kết q ả khảo sát nà  cho thấ  sự ph  hợp 

giữ  các học phần củ  chương tr nh đào tạo  ới các ch ẩn đầ  r  củ  chương tr nh, 

đáp ứng được các kiến thức, k  năng  à mức độ tự chủ  à tự chị  trách nhiệm củ  một 

chương tr nh đào tạo ngành Thạc s  VLLT & VLT trong bối cảnh xã hội hiện n  .   
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Bảng 2. Kết quả khảo sát mức đ  c n thiết của chu   đ u ra 

Stt N i dung Nh      ụ   l   đ    Giả    i   Th c    Đối tượ     ười h c 

1. 

V n dụng kiến 

thức liên ngành 

trong giải quyết 

các vấn đề thuộc 

  nh  ực V t lý lý 

thuyết và V t lý 

toán. 
 

  
 

2. 

V n dụng kiến 

thức V t lý lý 

thuyết và V t lý 

toán trong hoạt 

động chuyên môn.  
    

3. 

T ng hợp và phân 

tích dữ liệu thông 

tin trong   nh  ực 

V t lý lý thuyết và 

V t lý toán một 
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cách khoa học 

4. 

Đư  r  kết lu n và 

giải pháp x  lý các 

vấn đề phù hợp 

chuyên môn. 

    

5. 

L p kế hoạch 

nghiên cứu, ứng 

dụng  à đ i mới 

khoa học trong 

  nh  ực V t lý lý 

thuyết và V t lý 

toán 

 
 

  

6. 

Thực hiện hoạt 

động nghiên cứu, 

ứng dụng đ i mới 

khoa học trong 

  nh  ực V t lý lý 

thuyết và V t lý 

toán. 
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7. 

Quản lý hoạt động 

nghiên cứu, ứng 

dụng đ i mới khoa 

học trong   nh vực 

V t       th  ết và 

v t    toán.  
  

 

8. 

Tham gia các 

seminar/hội thảo 

khoa học liên quan 

đến   nh  ực V t lý 

lý thuyết và V t lý 

toán. 
 

 

  

9. 

Thảo lu n  à đư  

ra ý kiến tr o đ i 

về chuyên môn.  
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10. 

S  dụng ngoại ngữ 

đạt năng  ực b c 

4/6 về ngoại ngữ 

th o kh ng năng 

lực ngoại ngữ 6 

b c dùng cho Việt 

Nam. 
 

  
 

11. 

Ứng dụng các 

phần mềm tính 

toán chuyên sâu 

trong hoạt động 

chuyên môn. 
 

  
 

12. 

Tuân thủ đạo đức 

trong nghiên cứu 

thuộc   nh  ực V t 

lý lý thuyết và V t 

lý toán.     
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13. 

Thể hiện khả năng 

tự định hướng và 

hướng dẫn người 

khác trong chuyên 

môn.  
   

Bảng 3. Kết quả khảo sát mức đ  c n thiết của chư    t   h đ   t   

Stt N i dung Nh      ụ   l   đ    Giả    i   Th c    Đối tượ     ười h c 

1. Triết học 

 

 

 
 

2. Ngoại ngữ 
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3. Toán cho v t lý 

    

4. Tin học V t lý 

    

5. 

 hương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

    

6. 
V t lý chất r n 

nâng cao 
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7. 
Điện động lực 

học  ượng t  

    

8. 
Quang học phi 

tuyến 

  
  

9. V t    bán  ẫn 
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10. 
Cơ học  ượng t  

nâng cao 1 

 
   

11. 
V t lý thống kê 

nâng cao 

  
  

12. 
Lý thuyết trường 

 ượng t  
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13. 
Lý thuyết hệ 

nhiều hạt 

    

14. 
Cơ học  ượng t  

nâng cao 2 

    

15. 
V t    hạt nhân 

nâng cao 

 
  

 

16. 
Cơ sở v t lý của 

hệ thấp chiều 
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17. 
Lý thuyết chất 

r n 

  
  

18. 
Các phương 

pháp mô phỏng 

   

 

19. V t liệu nano 
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20. Thực t p   

 
  

 

21. Thực t p   

 
   

22. 
Lu n  ăn tốt 

nghiệp thạc s  
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5.3. Kết quả khảo sát nhà    dụng l   đ    về nhu c u   ười h c 

Trong bảng khảo sát, nhóm triển kh i đư  r  các câu hỏi nhằm xin ý kiến các đối 

tượng khảo sát là nhà tuyển dụng   o động về vấn đề đơn  ị cần tuyển dụng  à nh  cầ  

đư  người   o động đi học s   đại học ngành “Thạc s    t       th  ết  à   t    toán” 

nhằm nâng c o năng  ực củ  giáo  iên  à giảng  iên ở các đơn  ị. 

Qua thống kê 3  phiế , ghi nh n rằng t  các nhà tuyển dụng, các nhà quản lý cơ 

sở giáo dục đề  đ ng rất cần c  người đi học s   đại học ngành “Thạc s    t       

th  ết  à   t    toán”. Nhu cầu c  người đi học s   đại học củ  các nhà s   ụng   o 

động t     đến   người ghi nh n  à 20%,  à trên   người  à    , điề  nà  cho thấ  

nhu cầ  c  người đi học s   đại học ngành “Thạc s    t       th  ết  à   t    toán”  à 

rất c o. Trong (mục  .) th  các nhà s   ụng   o động không ư  tiên cho giới tính, t   ệ 

nà  đạt    .   

Kết q ả khảo sát nhà s   ụng   o động trong mục  . cho thấ  khoảng     đồng   

c   iên chức đi học s   đại học ngành “Thạc s    t       th  ết  à   t    toán” s   thời 

gian t   -  năm công tác, t   ệ nà  giảm c n     đối  ới thời gi n công tác t    năm 

trở  ên  à giáo  iên mới. 
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Bảng 4. Kết quả khảo sát  h      ụ   l   đ     ề  h  c u đi h c     đ i h c. 

STT Nhóm yêu cầu Đ c điểm 
Phần 

trăm 

Biể  đồ thể hiện kết 

quả khảo sát 

 

 

 

1 

 

 

 

 h  cầ  t  ển 

 ụng 

1 –   người 20% 

 

 

 

Trên   người 

 

 

80% 

 

 

 

2 

 

 

Ư  tiên t  ển  ụng 

th o giới tính 

Có 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 80% 

 

 

 

3 

 

 

 

Công tác b o  â  

được đi học s   đại 

học 

Viên chức mới 20% 

 

T  1 –   năm 60% 

 

T  3 năm 

 

20% 

6. Kết l 

 à tư tưởng.  





5/2/22, 8:51 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHU CẦU ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd5TvdqIqW6pEXwT-MmAkZygEaB1unfl03vLaSaKe1nhmusA/viewform 1/3

I. Thông tin của cơ quan/doanh nghiệp

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN  CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO

ĐỘNG VỀ NHU CẦU ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

Kính chào quý cơ quan/doanh nghiệp! 
Nhằm mục đích xây dựng các Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của 
xã hội và đặc biệt là nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của quý cơ quan/doanh nghiệp. 
Trường Đại học Đồng Tháp rất mong Quý cơ quan/doanh nghiệp dành chút thời gian đóng 
góp ý kiến cho nhu cầu đi học cao học ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. Ý 
kiến đóng góp của Quý cơ quan/doanh nghiệp là cơ sở rất trọng để Nhà trường xây dựng và 
phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội.

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên người cung cấp ý kiến : *

Your answer

2. Chức vụ *

Your answer

3. Thâm niên công tác *

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd5TvdqIqW6pEXwT-MmAkZygEaB1unfl03vLaSaKe1nhmusA/viewform&service=wise


5/2/22, 8:51 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHU CẦU ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd5TvdqIqW6pEXwT-MmAkZygEaB1unfl03vLaSaKe1nhmusA/viewform 2/3

- Dưới 5 người

- Trên 5 người

- Có

- Không

4. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

5. Tên cơ quan/ Danh nghiệp *

Your answer

6. Lĩnh vực hoạt động *

Your answer

7. Địa chỉ cơ quan/Danh nghiệp:

Your answer

1. Nhu cầu tuyển dụng

2. Ưu tiên tuyển dụng theo giới tính



5/2/22, 8:51 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHU CẦU ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd5TvdqIqW6pEXwT-MmAkZygEaB1unfl03vLaSaKe1nhmusA/viewform 3/3

- Viên chức mới

- 1 – 2 năm

- Từ 3 năm

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Trường Đại học Đồng Tháp. Report Abuse

3. Công tác bao lâu được đi học sau đại học

Submit Clear form

 Forms

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfd5TvdqIqW6pEXwT-MmAkZygEaB1unfl03vLaSaKe1nhmusA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd5TvdqIqW6pEXwT-MmAkZygEaB1unfl03vLaSaKe1nhmusA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


5/2/22, 9:43 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NG…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform 1/6

I. Thông tin của đối tượng người học

Đang có việc làm

Chưa có việc làm

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN  CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI

HỌC VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

TẠO THẠC SĨ NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ

TOÁN

Kính chào quý Anh/Chị! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Trường 
Đại học Đồng Tháp rất mong quý Anh/Chị dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. 
Ý kiến đóng góp của quý Anh/Chị là cơ sở rất trọng để Nhà trường xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. 
Chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, khách quan của quý Anh/Chị!

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên: *

Your answer

2. Tình trạng việc làm *

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform&service=wise


5/2/22, 9:43 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NG…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform 2/6

3. Chuyên ngành được đào tạo *

Your answer

4. Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy *

Your answer

5.Thâm niên công tác *

Your answer

6. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

7. Email (nếu có):

Your answer

8. Tên cơ quan/doanh nghiệp đang công tác (nếu đang có việc  làm)

Your answer



5/2/22, 9:43 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NG…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform 3/6

II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của chương trình đào
tạo bằng cách đánh dấu X vào mức độ phù hợp:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9. Địa chỉ cơ quan/doanh nghiệp *

Your answer

1. Vận dụng kiến thức liên ngành trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và Vật lý toán.

*

2. Vận dụng kiến thức Vật lý lý thuyết và Vật lý toán trong hoạt động chuyên

môn.

*



5/2/22, 9:43 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NG…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform 4/6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Tổng hợp và phân tích dữ liệu thông tin trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật

lý toán một cách khoa học

*

4. Đưa ra kết luận và giải pháp xử lý các vấn đề phù hợp chuyên môn. *

5. Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật lý

lý thuyết và Vật lý toán

*

6. Thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

*



5/2/22, 9:43 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NG…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform 5/6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và vật lý toán.

*

8. Tham gia các seminar/hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực Vật lý lý

thuyết và Vật lý toán.

*

9. Thảo luận và đưa ra ý kiến trao đổi về chuyên môn. *

10. Sử dụng ngoại ngữ đạt năng lực bậc 4/6 về ngoại ngữ theo khung năng lực

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

*



5/2/22, 9:43 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NG…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform 6/6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Trường Đại học Đồng Tháp. Report Abuse

11. Ứng dụng các phần mềm tính toán chuyên sâu trong hoạt động chuyên môn. *

12. Tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật lý

toán.

*

13. Thể hiện khả năng tự định hướng và hướng dẫn người khác trong chuyên

môn.

*

Submit Clear form

 Forms

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeLFkQtPoIwI6Zeha16sYHz7A4rqODa0pdjXPs6sKsf_IBA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


5/2/22, 8:53 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ N…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo0BqoCe6rkmmCEVShAQjKYqNTElvaMLDhPQsCnfs1v6k1NA/viewform 1/6

I. Thông tin của cơ quan/doanh nghiệp

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN  CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO

ĐỘNG VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

TẠO THẠC SĨ NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ

TOÁN

Kính chào quý cơ quan/doanh nghiệp! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội và đặc 
biệt là nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của quý cơ quan/doanh nghiệp. Trường Đại học 
Đồng Tháp rất mong Quý cơ quan/doanh nghiệp dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà 
trường. Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan/doanh nghiệp là cơ sở rất trọng để Nhà trường xây 
dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã 
hội.

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên người cung cấp ý kiến : *

Your answer

2. Chức vụ *

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo0BqoCe6rkmmCEVShAQjKYqNTElvaMLDhPQsCnfs1v6k1NA/viewform&service=wise
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3. Thâm niên công tác *

Your answer

4. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

5. Tên cơ quan/ Danh nghiệp *

Your answer

6. Lĩnh vực hoạt động *

Your answer

7. Địa chỉ cơ quan/Danh nghiệp:

Your answer
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II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý cơ quan/doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo theo các mức độ phù hợp.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. Vận dụng kiến thức liên ngành trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và Vật lý toán.

*

2. Vận dụng kiến thức Vật lý lý thuyết và Vật lý toán trong hoạt động chuyên

môn.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Tổng hợp và phân tích dữ liệu thông tin trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật

lý toán một cách khoa học

*

4. Đưa ra kết luận và giải pháp xử lý các vấn đề phù hợp chuyên môn. *

5. Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật lý

lý thuyết và Vật lý toán

*

6. Thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

*



5/2/22, 8:53 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ N…
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và vật lý toán.

*

8. Tham gia các seminar/hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực Vật lý lý

thuyết và Vật lý toán.

*

9. Thảo luận và đưa ra ý kiến trao đổi về chuyên môn. *

10. Sử dụng ngoại ngữ đạt năng lực bậc 4/6 về ngoại ngữ theo khung năng lực

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Trường Đại học Đồng Tháp. Report Abuse

11. Ứng dụng các phần mềm tính toán chuyên sâu trong hoạt động chuyên môn. *

12. Tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật lý

toán.

*

13. Thể hiện khả năng tự định hướng và hướng dẫn người khác trong chuyên

môn.

*

Submit Clear form

 Forms

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeo0BqoCe6rkmmCEVShAQjKYqNTElvaMLDhPQsCnfs1v6k1NA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo0BqoCe6rkmmCEVShAQjKYqNTElvaMLDhPQsCnfs1v6k1NA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvLmxP0UsNx6XLmKZas53LD0Udr-S-stFdm-R3fjq6k63_HA/viewform 1/6

I. Thông tin Giảng viên

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN  CỦA GIẢNG VIÊN VỀ CHUẨN

ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

Kính chào quý Thầy/Cô! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Trường 
Đại học Đồng Tháp rất mong quý Thầy/Cô dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. 
Ý kiến đóng góp của quý Thầy/Cô là cơ sở rất trọng để Nhà trường xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. 
Chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, khách quan của quý Thầy/Cô!

tunghtvlcrdt@gmail.com (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên: *

Your answer

2. Học hàm/học vị *

Your answer

3. Chuyên ngành được đào tạo *

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvLmxP0UsNx6XLmKZas53LD0Udr-S-stFdm-R3fjq6k63_HA/viewform?usp%3Dsf_link&service=wise
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvLmxP0UsNx6XLmKZas53LD0Udr-S-stFdm-R3fjq6k63_HA/viewform 2/6

4. Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy *

Your answer

5.Thâm niên công tác *

Your answer

6. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

7. Email (nếu có):

Your answer

8. Tên cơ quan/doanh nghiệp đang công tác (nếu đang có việc  làm)

Your answer

9. Địa chỉ cơ quan/doanh nghiệp *

Your answer
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvLmxP0UsNx6XLmKZas53LD0Udr-S-stFdm-R3fjq6k63_HA/viewform 3/6

II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của chương trình đào
tạo bằng cách đánh dấu X vào mức độ phù hợp:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. Vận dụng kiến thức liên ngành trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và Vật lý toán.

*

2. Vận dụng kiến thức Vật lý lý thuyết và Vật lý toán trong hoạt động chuyên

môn.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Tổng hợp và phân tích dữ liệu thông tin trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật

lý toán một cách khoa học

*

4. Đưa ra kết luận và giải pháp xử lý các vấn đề phù hợp chuyên môn. *

5. Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật lý

lý thuyết và Vật lý toán

*

6. Thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và vật lý toán.

*

8. Tham gia các seminar/hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực Vật lý lý

thuyết và Vật lý toán.

*

9. Thảo luận và đưa ra ý kiến trao đổi về chuyên môn. *

10. Sử dụng ngoại ngữ đạt năng lực bậc 4/6 về ngoại ngữ theo khung năng lực

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Trường Đại học Đồng Tháp. Report Abuse

11. Ứng dụng các phần mềm tính toán chuyên sâu trong hoạt động chuyên môn. *

12. Tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật lý

toán.

*

13. Thể hiện khả năng tự định hướng và hướng dẫn người khác trong chuyên

môn.

*

Submit Clear form

 Forms

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScvLmxP0UsNx6XLmKZas53LD0Udr-S-stFdm-R3fjq6k63_HA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvLmxP0UsNx6XLmKZas53LD0Udr-S-stFdm-R3fjq6k63_HA/viewform?usp%3Dsf_link
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


5/2/22, 9:02 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA THẠC SĨ VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH VẬT LÝ LÝ T…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeda6Xt7wDi-U3tXWBSKThOIsyEl5UdOLfROwb1UmSlMUwuqA/viewform 1/6

I. Thông tin

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA THẠC SĨ VỀ CHUẨN ĐẦU

RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH

VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TÍNH TOÁN

Kính chào quý Anh/Chị! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Trường 
Đại học Đồng Tháp rất mong quý Anh/Chị dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. 
Ý kiến đóng góp của quý Anh/Chị là cơ sở rất trọng để Nhà trường xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. 
Chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, khách quan của quý Anh/Chị!

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên: *

Your answer

Giới tính:

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeda6Xt7wDi-U3tXWBSKThOIsyEl5UdOLfROwb1UmSlMUwuqA/viewform&service=wise
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Đang có việc làm

Chưa có việc làm

2. Tình trạng việc làm: *

3. Công việc hiện tại *

Your answer

4. Chức vụ (nếu có)

Your answer

5. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

Email (nếu có): *

Your answer

6. Tên cơ quan/doanh nghiệp đang công tác (nếu đang có việc  làm)

Your answer
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeda6Xt7wDi-U3tXWBSKThOIsyEl5UdOLfROwb1UmSlMUwuqA/viewform 3/6

II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của chương trình đào
tạo bằng cách đánh dấu X vào mức độ phù hợp:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Địa chỉ cơ quan/doanh nghiệp

Your answer

1. Vận dụng kiến thức liên ngành trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và Vật lý toán.

*

2. Vận dụng kiến thức Vật lý lý thuyết và Vật lý toán trong hoạt động chuyên

môn.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Tổng hợp và phân tích dữ liệu thông tin trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật

lý toán một cách khoa học

*

4. Đưa ra kết luận và giải pháp xử lý các vấn đề phù hợp chuyên môn. *

5. Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật lý

lý thuyết và Vật lý toán

*

6. Thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới khoa học trong lĩnh vực Vật

lý lý thuyết và vật lý toán.

*

8. Tham gia các seminar/hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực Vật lý lý

thuyết và Vật lý toán.

*

9. Thảo luận và đưa ra ý kiến trao đổi về chuyên môn. *

10. Sử dụng ngoại ngữ đạt năng lực bậc 4/6 về ngoại ngữ theo khung năng lực

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

*
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Trường Đại học Đồng Tháp. Report Abuse

11. Ứng dụng các phần mềm tính toán chuyên sâu trong hoạt động chuyên môn. *

12. Tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật lý

toán.

*

13. Thể hiện khả năng tự định hướng và hướng dẫn người khác trong chuyên

môn.

*

Submit Clear form

 Forms
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I. Thông tin của đối tượng người học

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI

HỌC VỀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

Kính chào quý Anh/Chị! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội và đặc 
biệt là nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của quý cơ quan/doanh nghiệp. Trường Đại học 
Đồng Tháp rất mong Quý Cơ quan/doanh nghiệp dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho 
khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. Ý 
kiến đóng góp của Quý cơ quan/doanh nghiệp là cơ sở rất quan trọng để Nhà trường xây 
dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã 
hội. 
Chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, khách quan của quý Anh/Chị!

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên: *

Your answer

3. Giới tính:

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8KXQXItIt6NQf6tM7ams_jWPvfSm8BjmbJxac_3rXdKb-Lg/viewform&service=wise
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Đang có việc làm

Chưa có việc làm

2. Tình trạng việc làm:

4.  Công việc hiện tại *

Your answer

5. Chức vụ (nếu có)

Your answer

6. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

Email (nếu có):

Your answer

7. Tên cơ quan/doanh nghiệp đang công tác (nếu đang có việc  làm)

Your answer
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II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý cơ quan/doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo theo các mức độ phù hợp.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8. Địa chỉ cơ quan/doanh nghiệp *

Your answer

1. Triết học *

2. Ngoại ngữ *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Toán cho vật lý *

4. Tin học Vật lý *

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học *

6.  Vật lý chất rắn nâng cao *

7. Điện động lực học lượng tử *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8. Quang học phi tuyến *

9. Vật lý bán dẫn *

10. Cơ học lượng tử nâng cao 1 *

11. Vật lý thống kê nâng cao *

12. Lý thuyết trường lượng tử *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

13.  Lý thuyết hệ nhiều hạt *

14. Cơ học lượng tử nâng cao 2 *

15. Vật lý hạt nhân nâng cao *

16. Cơ sở vật lý của hệ thấp chiều *

17.  Lý thuyết chất rắn *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

18.  Các phương pháp mô phỏng *

19. Vật liệu nano *

20. Thực tập 1 *

21. Thực tập 2 *

22. Luận văn tốt nghiệp *
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Submit Clear form
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I. Thông tin của cơ quan/doanh nghiệp

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO

ĐỘNG VỀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

Kính chào Quý Cơ quan/doanh nghiệp! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội và đặc 
biệt là nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của quý cơ quan/doanh nghiệp. Trường Đại học 
Đồng Tháp rất mong Quý Cơ quan/doanh nghiệp dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho 
khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. Ý 
kiến đóng góp của Quý cơ quan/doanh nghiệp là cơ sở rất quan trọng để Nhà trường xây 
dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã 
hội. 
Chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, khách quan của Quý Cơ quan/doanh nghiệp.

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên người cung cấp ý kiến : *

Your answer

2. Chức vụ *

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0bKPRQkmLrqltLTOrjnyCCE4FioW4_AXrKP0khh-B6YcAwQ/viewform&service=wise
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3. Thâm niên công tác *

Your answer

4. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

5. Tên cơ quan/ Danh nghiệp *

Your answer

6. Lĩnh vực hoạt động *

Your answer

7. Địa chỉ cơ quan/Danh nghiệp: *

Your answer
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II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý cơ quan/doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo theo các mức độ phù hợp.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. Triết học *

2. Ngoại ngữ *

3. Toán cho vật lý *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Tin học Vật lý *

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học *

6. Vật lý chất rắn nâng cao *

7. Điện động lực học lượng tử *

8. Quang học phi tuyến *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9. Vật lý bán dẫn *

10. Cơ học lượng tử nâng cao 1 *

11. Vật lý thống kê nâng cao *

12. Lý thuyết trường lượng tử *

13. Lý thuyết hệ nhiều hạt *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

14. Cơ học lượng tử nâng cao 2 *

15. Vật lý hạt nhân nâng cao *

16. Cơ sở vật lý của hệ thấp chiều *

17. Lý thuyết chất rắn *

18. Các phương pháp mô phỏng *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Trường Đại học Đồng Tháp. Report Abuse

19. Vật liệu nano *

20. Thực tập 1 *

21. Thực tập 2 *

22. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ *

Submit Clear form

 Forms
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I. Thông tin Giảng viên

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CỦA GIẢNG VIÊN VỀ
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH

VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

Kính chào quý Thầy/Cô! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội và đặc 
biệt là nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của quý cơ quan/doanh nghiệp. Trường Đại học 
Đồng Tháp rất mong Quý Cơ quan/doanh nghiệp dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho 
khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. Ý 
kiến đóng góp của Quý cơ quan/doanh nghiệp là cơ sở rất quan trọng để Nhà trường xây 
dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã 
hội. 
Chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, khách quan của của quý Thầy/Cô!

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên: *

Your answer

2. Học hàm/học vị *

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB0lb8qTYle-aEsFegfj8gJyu5ZeVqUHNYqN5v7SP8WhnxEQ/viewform&service=wise
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3. Chuyên ngành được đào tạo *

Your answer

4. Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy *

Your answer

5.Thâm niên công tác *

Your answer

6. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

7. Email (nếu có):

Your answer

8. Tên cơ quan/doanh nghiệp đang công tác (nếu đang có việc  làm)

Your answer
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II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý cơ quan/doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo theo các mức độ phù hợp.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9. Địa chỉ cơ quan/doanh nghiệp *

Your answer

1. Triết học *

2. Ngoại ngữ *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Toán cho vật lý *

4. Tin học Vật lý *

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học *

6. Vật lý chất rắn nâng cao *

7. Điện động lực học lượng tử *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8. Quang học phi tuyến *

9.  Vật lý bán dẫn *

10. Cơ học lượng tử nâng cao 1 *

11. Vật lý thống kê nâng cao *

12.  Lý thuyết trường lượng tử *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

13.  Lý thuyết hệ nhiều hạt *

14. Cơ học lượng tử nâng cao 2 *

15. Vật lý hạt nhân nâng cao *

16.  Cơ sở vật lý của hệ thấp chiều *

17. Lý thuyết chất rắn *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

18. Các phương pháp mô phỏng *

19. Vật liệu nano *

20. Thực tập 1 *

21. Thực tập 2 *

22. Luận văn tốt nghiệp *
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I. Thông tin của đối tượng người học

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA THẠC SĨ VỀ KHUNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH VẬT LÝ LÝ

THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

Kính chào quý Anh/Chị! 
Nhằm mục đích xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội và đặc 
biệt là nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của quý cơ quan/doanh nghiệp. Trường Đại học 
Đồng Tháp rất mong Quý Cơ quan/doanh nghiệp dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho 
khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán của nhà trường. Ý 
kiến đóng góp của Quý cơ quan/doanh nghiệp là cơ sở rất quan trọng để Nhà trường xây 
dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã 
hội. 
Chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, khách quan của quý Anh/Chị!

httung@dthu.edu.vn (not shared) Switch account

* Required

1. Họ và tên: *

Your answer

3. Giới tính:

Your answer

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWCG7e5gsgCWaVf6xvLWiah3S2_oU6vdqheIv72ZS0BXf3MA/viewform&service=wise
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Đang có việc làm

Chưa có việc làm

2. Tình trạng việc làm:

4.  Công việc hiện tại *

Your answer

5. Chức vụ (nếu có)

Your answer

6. Số điện thoại liên hệ *

Your answer

Email (nếu có):

Your answer

7. Tên cơ quan/doanh nghiệp đang công tác (nếu đang có việc  làm)

Your answer



5/2/22, 9:14 PM PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA THẠC SĨ VỀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬ…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWCG7e5gsgCWaVf6xvLWiah3S2_oU6vdqheIv72ZS0BXf3MA/viewform 3/8

II. Nội dung lấy ý kiến
Ý nghĩa các mức độ đánh giá:

Mức độÝ nghĩa

1 Hoàn toàn không cần thiết

2 Ít cần thiết

3 Phân vân

4 Cần thiết

5  Rất cần thiết

Quý cơ quan/doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến đối với các nội dung sau đây về chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo theo các mức độ phù hợp.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8. Địa chỉ cơ quan/doanh nghiệp *

Your answer

1. Triết học *

2. Ngoại ngữ *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Toán cho vật lý *

4. Tin học Vật lý *

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học *

6. Vật lý chất rắn nâng cao *

7. Điện động lực học lượng tử *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8. Quang học phi tuyến *

9. Vật lý bán dẫn *

10. Cơ học lượng tử nâng cao 1 *

11. Vật lý thống kê nâng cao *

12. Lý thuyết trường lượng tử *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

13. Lý thuyết hệ nhiều hạt *

14. Cơ học lượng tử nâng cao 2 *

15. Vật lý hạt nhân nâng cao *

16. Cơ sở vật lý hệ thấp chiều *

17. Lý thuyết chất rắn *
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

18. Các phương pháp mô phỏng *

19. Vật liệu nano *

20. Thực tập 1 *

21. Thực tập 2 *

22. Luận văn tốt nghiệp *
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CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

MÃ SỐ: 8 44 01 03

1.Hướng Lý thuyết trường, hạt cơ bản và vũ trụ học

Stt Mã học phần Tên học phần Số tín
chỉ

I. Khối kiến thức chung 6
1. PHI1001 Triết học 3
2. FLS1001 Ngoại ngữ chung 3
II. Khối kiến thức cơ sở 21
II.1. Học phần bắt buộc 18
3. PHY2001 Tin học 4
4. PHY2002 Cơ học lượng tử 1 4
5. PHY2003 Toán cho vật lý 1 4
6. PHY2004 Điện động lực 3
7. PHY2005 Vật lý thống kế 3
II.2. Học phần lựa chọn 3
8. PHY2006 Toán cho vật lý 2 3
9. PHY2007 Cơ học lượng tử 2 3
III. Khối kiến thức chuyên ngành 28
III.1. Học phần bắt buộc 12
10. PHY3045 Lý thuyết nhóm 4
11. PHY3046 Nhập môn lý thuyết trường 4
12. PHY3048 Mô hình chuẩn 4
III.2. Học phần lựa chọn 16

13. PHY3049 Lý thuyết tương đối rộng và các mô
hình vũ trụ 4

14. PHY3047 Lý thuyết tái chuẩn hóa 4
15. PHY3050 Các mô hình thống nhất tương tác 4
16. PHY3051 Siêu đối xứng 4
17. PHY3052 Lý thuyết không thời gian thêm chiều 4
18. PHY3053 Vật lý mới sau mô hình chuẩn 4

19. PHY3084
Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong vật
lý hạt cơ bản 4

20. PHY3085 Vật lý neutrino 4
21. PHY3086 Vật lý vị quark 4
22. PHY3087 Bất đối xứng vật chất và phản vật chất 4
23. PHY3088 Vật chất tối và năng lượng tối 4
24. PHY3089 Lạm phát và sự hâm nóng vũ trụ 4
III. Luận văn 10
Tổng số tín chỉ 65

2. Hướng Lý thuyết các chất cô đặc

Stt Mã học phần Tên học phần Số tín
chỉ

I. Khối kiến thức chung 6
1. PHI1001 Triết học 3
2. FLS1001 Ngoại ngữ chung 3
II. Khối kiến thức cơ sở 21
II.1. Học phần bắt buộc 18
3. PHY2001 Tin học 4
4. PHY2002 Cơ học lượng tử 1 4
5. PHY2003 Toán cho vật lý 1 4
6. PHY2004 Điện động lực 3
7. PHY2005 Vật lý thống kế 3
II.2. Học phần lựa chọn 3
8. PHY2006 Toán cho vật lý 2 3
9. PHY2007 Cơ học lượng tử 2 3
III. Khối kiến thức chuyên ngành 26
III.1. Học phần bắt buộc 10
10. PHY3054 Phương pháp tích phân phiếm hàm cho

các hệ vật lý nhiều hạt 2
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11. PHY3055 Phương pháp hàm Green cho các hệ vật
lý nhiều hạt 4

12. PHY3056 Vật lý hệ cô đặc 4
III.2. Học phần lựa chọn 16
13. PHY3057 Ứng dụng của lý thuyết nhóm 4
14. PHY3058 Lý thuyết hàm Green không cân bằng 4
15. PHY3059 Hệ điện tử tương quan mạnh 4
16. PHY3060 Nhập môn vật lý Mesoscopic 4
17. PHY3061 Vật lý bán dẫn và công nghệ bán dẫn 4
18. PHY3062 Vật lý mô phỏng và mô hình hóa 4
19. PHY3063 Vật lý sinh học phân tử 4
III. Luận văn 10
Tổng số tín chỉ 63

In bài viết này
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MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC 

------------ 

Đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu trong lãnh vực chuyên ngành Vật lý, có khả năng làm 
việc và nghiên cứu độc lập, khả năng định hướng và phân phối các hoạt động nghiên cứu, áp dụng kiến 
thức của chuyên ngành Vật lý, phục vụ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật. 

Mục tiêu cụ thể là cung cấp các kỹ thuật tính toán cũng như các kiến thức nâng cao để người học có thể 
giải quyết các vấn đề Vật Lý bằng các tính toán lý thuyết và tính toán trên máy tính, các lĩnh vực vật lý tiên 
phong. Do hướng Vật lý tính toán rất rộng; việc đào tạo không thể bao phủ hết; trong giai đoạn trước mắt 
chỉ giới hạn trong các lĩnh vực vật liệu, vật lý hạt và các bài toán trường thế ứng dụng trong địa vật lý môi 
trường; Xử lý ảnh, đặc biệt là ảnh trường thế. Các lĩnh vực này hiện đang có nhiều nhu cầu tính toán ở 
nước ta. Sau quá trình đào tạo các cán bộ này có khả năng ứng dụng tốt các kiến thức, kỹ năng thực hành 
đã học vào thực tiễn sản xuất, đời sống và trong các hoạt động giảng dạy. 

Ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Mã ngành: 60440103 

Chương trình đào tạo 

TT Mã số học 

phần 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự chọn Số tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Học 

phần 

tiên 

quyết 

HK thực 

hiện 

Phần kiến thức chung               

1 ML605 
Triết học  

3 x         I, II 

2 TN601 
Phương pháp luận 

trong nghiên cứu khoa 

học  

2 x   30     I, II 

3   Ngoại ngữ Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ 

lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Phần kiến thức cơ sở               

4 TN663 
Phương trình toán lý 

3 x   45     I, II 

5 TN664 
Tin học cho vật lý 

3 x   30 30   I, II 

https://cns.ctu.edu.vn/images/files/decuongsdh/60440103.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/ML605.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN601L.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN601L.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN601L.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN663.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN664.pdf


6 TN668 
Cơ học lượng tử  

3 x   45     I, II 

7 TN669 
Vật lý thống kê  

3 x   45     I, II 

8 TNL601 
Điện động lực học 

lượng tử  

3   x 45     I, II 

9 TNL602 
Vật lý hạt cơ bản  

3   x 45     I, II 

10 TNL607 
Cơ học lý thuyết  

3   x 45     I, II 

11 TNL608 
Vật lý hạt nhân  

3   x 45     I, II 

Phần kiến thức chuyên ngành               

12 TNL609 
Cơ học lượng tử nâng 

cao 

3 x   45     I, II 

13 TNL603 
Vật lý chất rắn  

3 x   45     I, II 

14 TN673 
Phương pháp hàm 

Green  

3 x   45     I, II 

15 TN671 
Lý thuyết trường lượng 

tử  

3 x   45     I, II 

16 TNL610 
Mô hình chuẩn  

3 x         I, II 

17 TN670 
Lý thuyết chất rắn  

3 x   45     I, II 

18 TN674 
Lý thuyết nhóm  

3   x 45     I, II 

19 TNL604 
Lý thuyết hệ nhiều hạt  

3   x 45     I, II 

20 TN677 
Quang lượng tử  

3   x 45     I, II 

21 TN678 
Cơ sở vật lý của hệ 

thấp chiều  

3   x 45     I, II 

https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN668.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN669.pdf
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https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TNL601.pdf
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https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN671.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN671.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TNL610.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN670.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN674.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TNL604.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN677.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN678.pdf
https://cns.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuongsdh/TN678.pdf


22 TN679 
Các phương pháp mô 

phỏng vật lý 

3   x 30 30   I, II 

23 TNL605 
Vật lý năng lượng cao  

3   x 45     I, II 

Cộng: 27TC (Bắt buộc: 18TC; Tự chọn: 9TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp               

24 TNL900 
Luận văn tốt nghiệp  

10 x         I, II 

Tổng cộng 60 45 15       
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