
STT Họ và tên Đơn vị 
công tác

Số điện thoại Email

Tổng số học 
viên đang 

hướng dẫn (cả 
trong và ngoài 
trường)dự kiến 
bảo vệ tháng 8-

10/2019

Định hướng nghiên cứu có thể Ghi chú

1 Trần Thanh Sơn ĐHĐL 0984972994 sontt@epu.edu.vn 0

2 Đặng Việt Hùng ĐHĐL 0902229562 hungdv79@epu.edu.vn 01
1. Chất lượng điện năng
2. Vật liệu kỹ thuật điện cao áp
3. Tự động hóa lưới điện

3 Vũ Thị Thu Nga ĐHĐL 0904822264 ngavtt@epu.edu.vn 01 1. Vật liệu điện; 2. Rơ le và tự động hoá; 

4 Nguyễn Đức Quang ĐHĐL 0905596228 quangndhtd@epu.edu.vn 1

1. Nghiên cứu mô phỏng máy điện hoặc 
thiết bị điện bằng phương pháp số qua 
đó tính toán tổn thất công suất và các 
yếu tố năng lượng liên quan
2. Nghiên cứu mô phỏng năng lượng của 
tòa nhà khi tính tới vận hành của các 
thiết bị điện trong đó nhằm tính toán 
tiềm năng TKNL tương ứng

5 Nguyễn Phúc Huy ĐHĐL 0984803659 huynp@epu.edu.vn 01
1. Chất lượng điện năng
2. Tính toán độ tin cậy
3. Phần mềm ứng dụng

Danh sách dự kiến tham gia hướng dẫn luận văn ThS_Khoá CH7

DANH	SÁCH	CÁC	GIẢNG	VIÊN	THAM	GIA	HƯỚNG	DẪN	LVThS	NGÀNH	KỸ	THUẬT	ĐIỆN

Qui định về hướng 
dẫn luận văn theo 
đúng Quy định tại 
Khoản 1, Điều 27, 

Thông tư 15/2014/TT-
BGDĐT ban hành 
ngày 15/5/2014:                       

+ Trong cùng 1 năm: 
GS hướng dẫn tối đa 

7 học viên; 
PGS&TSKH hướng 
dẫn tối đa 5 HV; TS 
hướng dẫn tối đa 3 

HV, kể cả học viên ở 
cơ sở đào tạo khác.                                         

+ Đối với CTĐT theo 
định hướng ứng dụng 

mỗi LV có thể có 2 
người HD, người thứ 

2 có thể là ThS tốt 
nghiệp từ 3 năm trở 

lên và có tối thiểu 15 
năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực đề tài; 
được hướng dẫn tối 
đa 2 HV trong cùng 1 
năm và trong tất cả cơ 

sở đào tạo tham gia 
hướng dẫn.



6 Trần Anh Tùng ĐHĐL 0944705876 tungta@epu.edu.vn 1
1. Tối ưu hóa lưới điện phân phối 
2. Mô phỏng hệ thống điện 
3. Lưới điện phân phối thông minh 

7 Vũ Thị Anh Thơ ĐHĐL 0983 168 183 thovta@epu.edu.vn 0

1. Hướng 1 : Hệ thống giám sát và điều 
khiển Hệ thống Điện (SCADA)
2. Hướng 2 : Dự báo phụ tải có tính đến 
nguồn năng lượng tái tạo
3. Hướng 3 
4. Hướng 4

8 Nguyễn Duy Minh ĐHĐL 0918891568 minhnd81@epu.edu.vn 01

1. Nghiên cứu, tính toán lưới điện với 
nguồn pin năng lượng mặt trời
2. Ứng dụng điện tử công suất nâng cao 
hiệu quả hệ thống điện 
3. Tính toán tổn thất, cải tạo lưới điện 

9 Vũ Hoàng Giang ĐHĐL 0912449908
giangepu@gmail.com; 
giangvh@epu.edu.vn

1

1. Nghiên cứu sự tham gia của các nhà 
máy điện gió vào điều chỉnh tần số trong 
hệ thống điện 
2. Nghiên cứu ước lượng thông số mô 
hình của máy điện 
3. Nghiên cứu điều khiển máy phát điện 
gió nguồn kép (DFIG) không cảm biến 
tốc độ (encoder)
4. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp các 
vấn đề trong hệ thống điện....

Qui định về hướng 
dẫn luận văn theo 
đúng Quy định tại 
Khoản 1, Điều 27, 

Thông tư 15/2014/TT-
BGDĐT ban hành 
ngày 15/5/2014:                       

+ Trong cùng 1 năm: 
GS hướng dẫn tối đa 

7 học viên; 
PGS&TSKH hướng 
dẫn tối đa 5 HV; TS 
hướng dẫn tối đa 3 

HV, kể cả học viên ở 
cơ sở đào tạo khác.                                         

+ Đối với CTĐT theo 
định hướng ứng dụng 

mỗi LV có thể có 2 
người HD, người thứ 

2 có thể là ThS tốt 
nghiệp từ 3 năm trở 

lên và có tối thiểu 15 
năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực đề tài; 
được hướng dẫn tối 
đa 2 HV trong cùng 1 
năm và trong tất cả cơ 

sở đào tạo tham gia 
hướng dẫn.



10
Nguyễn Trường 
Giang

ĐHĐL 0978699636 giangnt@epu.edu.vn 1

1. Lưới điện thông minh
2. Tích hợp nguồn Điện mặt trời và Bảo 
vệ  
3. Tích hợp DG và Vận hành tối ưu  
4. Mô phỏng Thị trường điện VCGM
5. Giải pháp kỹ thuật Nâng cao hiệu quả 
vận hành và quản lý LPP
6. Ứng dụng PMU xây dựng Hệ thống 
WAMS cho lưới Truyền tải của Việt 
Nam

11 Nguyễn Nhất Tùng ĐHĐL 0906.724.688 tungnn@epu.edu.vn 01

1. Hướng 1 : Mô phỏng hệ thống điện 
2. Hướng 2 : Độ tin cậy cung cấp điện
3. Hướng 3 : Scada hệ thống điện
4. Hướng 4 : Mô phỏng điện từ Máy điện

12
Ma Thị Thương 

Huyền
ĐHĐL 0965489186 huyenmtt@epu.edu.vn 0

1. Hướng 1: Ảnh hưởng của việc kết nối 
nguồn điện phân tán (Tuabin gió, Pin 
mặt trời) tới chế độ vận hành của lưới 
điện phân phối (điện áp, khả năng tải, hệ 
thống bảo vệ)

Khoa KTĐ

TS. Trần Thanh Sơn

Phòng ĐTSĐH

TS. Lê Thành Doanh

Qui định về hướng 
dẫn luận văn theo 
đúng Quy định tại 
Khoản 1, Điều 27, 

Thông tư 15/2014/TT-
BGDĐT ban hành 
ngày 15/5/2014:                       

+ Trong cùng 1 năm: 
GS hướng dẫn tối đa 

7 học viên; 
PGS&TSKH hướng 
dẫn tối đa 5 HV; TS 
hướng dẫn tối đa 3 

HV, kể cả học viên ở 
cơ sở đào tạo khác.                                         

+ Đối với CTĐT theo 
định hướng ứng dụng 

mỗi LV có thể có 2 
người HD, người thứ 

2 có thể là ThS tốt 
nghiệp từ 3 năm trở 

lên và có tối thiểu 15 
năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực đề tài; 
được hướng dẫn tối 
đa 2 HV trong cùng 1 
năm và trong tất cả cơ 

sở đào tạo tham gia 
hướng dẫn.









Phòng ĐTSĐH

Lê Thành Doanh

Người lập biểu

Nguyễn Sỹ Chương


