
KHOA KT HÓA HỌC
MSMH CTĐT K2008 về trước MSMH Môn tương đương/thay thế Ghi chú

602057 Kỹ thuật xúc tác
602016

Kỹ thuật xúc tác

601008 Cơ sở kỹ thuật polymer

605068 Kỹ thuật môi trường

602001 Hóa keo

606042 Hóa học và kỹ thuật các hoạt chất hoạt động 
bề mặt

602034 vật liệu học
212832 vật liệu học và xử lý

607010 Vi sinh

603007 Vi sinh thực phẩm

607011 Hóa sinh học

603139 Hóa sinh thực phẩm

607011 Hóa sinh học

603066 hóa học thực phẩm
603126 hóa học thực phẩm

603118 Công nghệ sinh học
607101 Sinh học đại cương

603120 CN sau thu hoạch & bảo quản 
thực phẩm 603006 CN sau thu hoạch & bảo quản thực phẩm

601010 cân bằng VC &cân bằng NL

605004 PP số trong CN hóa học

602001 hóa keo

602006 vật liệu nano

605003 cơ sở chuyển đổi kích thước

603126 hóa học thực phẩm

607011 hóa sinh

601002 an toàn quá trình

601058 Kỹ thuật sản xuất chất dẻo

603054 Vi sinh công nghiệp chọn 1 trong 3 môn

603055 Hóa sinh công nghiệp chọn 1 trong 2 môn

604057 vật liệu học học 1 trong 9 môn làm 
môn thay thế



212832 vật liệu học và xử lý

604061 Hóa đại cương
604059 Hóa đại cương

605051 Các quá trình cơ học 605031 Các quá trình cơ học A Ngành CNH

605051 Các quá trình cơ học 605113 Các quá trình cơ học B Ngành CNSH, TP

605053 Truyền khối
605067

Truyền khối A SV ngành CNHH

605053 Truyền khối
605114

Truyền khối B SV ngành CNSH, TP

605058 các QT&TB nhiệt lạnh
605052 các QT&TB truyền nhiệt

601010 cân bằng VC &cân bằng NL

605004 PP số trong CN hóa học

602001 hóa keo

605003 cơ sở chuyển đổi kích thước

601002 an toàn quá trình

605160 Tin học trong CNHH & TP
605117

Tin học trong CNHH & TP

601012 công nghệ hóa dầu

601003 công nghệ lọc dầu

601016
xúc tác công nghiệp trong chế biến dầu khí

609052 KT môi trường
804088

Môi trường

606053 tổng hợp hữu cơ và hóa dầu chọn 1 
trong 3 môn 

605159 kỹ thuật nhiệt học 1 trong 5 môn làm 
môn thay thế


