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BC>GIAo Due vA DAo TAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA Vl¢T NAM
TRlf<1NG DH BACH KHOA Iit\. NQI DQcI~p - TV do - H~nh phuc

S6: 89 IQD-DHBK-DT Ha N{ji, ngay 24 thdng 01 ndm 2019

QUYETDINH
v~vi~c phe duy~t danh muc hoc ph§n va k~ hoach hoc t~p chuAn

clla cae ehlfO'Dgtrinh dao t~o Cfr nhan

HItU TRUONG TRUONG D4-I HQC BAcH KHOA HA NOI

Can cir Dieu l~ tnrong Dai hoc ban hanh thea Quyet dinh s6 70/20 14/QD-TTg ngay
10 thang 12 nam 2014 cua Thu tuong Chinh phu qui dinh v~ trach nhiern va quyen han
cua Hieu tnrong tnrong dai hoc;

Can cir D~ an "Phat trien chuong trinh dao tao giai dean 2017-2025" cua Truong
Dai hoc Bach khoa Ha N9i (sau day goi t~t la D~ an);

Can Cll' d~ xufit cua cac H9i d6ng phat trien chirong trinh dao tao;

Xet d~ nghi cua Truong phong Dao t1;10,

QUYETDINH

Di~u 1. Phe duyet danh muc hoc phan va k~ hoach hoc t~p chuan cua 32 chuong
trinh dao tao Cir nhan cua Tru<'mgDH Bach khoa Ha N9i (chi ti~t trong ph\ll\lc dinh kern
Quy~t dinh nay).

Di~u 2. Cac H9i d6ng phat tri~n chuong trinh dao tl;10can Cll danh rn\lc hoc phftn va
k€ hOl;1chhoc t~p chu~n da: duQ'c phe duy~t d€ ti€p t\lC tri€n khai cac nhi~rn V\lphat tri€n
chuO'ng trinh dao t<;10thea D~ an.

Di~u 3. Cac Dng, Ba TruOng phong Dao t1;10,Tai chinh-K€ toan, TruOng cac dO'l1vi
lien quan va Chu tich cac H9i d6ng phat tri~n chuO'ng trinh dao tl;10chiu trach nhi~m thi
hanh quy~t dinh nay.

NO'i /llrall:
- Nhu Di~u3·,
- LuuDT.

PHO HI~U TRU"dNG

PCS. ~uin 'ran ~o/t
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PHVLVC
DANH MVC HQC PHA..NvA KE HO~CH HQC T~P

(kern thea Quyet dinh s6 89/QD-DHBK-DT ngay 24 thang 0 I narn 2019)

NGANH KY THU~ T SINH HQC

KHOI KYHQCTT MAso TENHQCPHAN LUQNG
(TC) 1 2 3 4 5 6 7 8

Ly lu~n chinh tr] + Phap lu~t d~i cuong 12
I SSHIIIO Nhtrng NLCB cua CN Mac-Lenin I 2(2-1-0-4) 2
2 SSHI120 Nhung NLCB cua CN Mac-Lenin II 3(2-1-0-6) 3
3 SSHI050 Tu nrong H6 Chi Minh 2(2-0-0-4) 2
4 SSH1130 Duong 16iCM cua Dang CSVN 3(2-1-0-6) 3
5 EMII70 Phaplu~d~icuang 2(2-0-0-4) 2

Giao due th~ chit 05
6 PEI014 Ly luan th~ due th~ thao (bat bU9C) 1(0-0-2-0)
7 PEI024 Boi 19i(b~t buoc) 1(0-0-2-0)
8 Tu chon Tu chon th~ due I 1(0-0-2-0)-
9 trong TV chon th~ d\IC2 1(0-0-2-0)- danh muc TV chon th~ due 310 1(0-0-2-0)

Giao due Qu6c phong - An ninh (165 ti~t)
II MILII10 Duong 16iquan str cua Dang 0(3-0-0-6)
12 MIL1120 Cong tac quoc phong, an ninh 0(3-0-0-6)

13 MILI130 QS chung va chien thuat, ky thuat ban 0(3-0-2-8)sung tieu lien AK (CKC)
Ti@ngAnh 06
14 FLIIOO Ti~ng Anh I 3(0-6-0-6) 3
15 FLIIOI Tieng Anh II 3(0-6-0-6) 3
Kh6i ki~n thirc Toan va Khoa hoc co' ban 32
16 MIII12 Giai tich I 3(2-2-0-6) 3
17 MII122 Giiii tich II 3(2-2-0-6) 3
18 MII132 Giiii tich III 3(2-2-0-6) 3
19 MII142 D~i s6 3(2-2-0-6) 3

20 MI3180 Xac suat thong ke va qui hoach thuc 3(3-1-0-6) 3nghiem
21 PH1111 V~t Iy dai cirong I 2(2-0-1-4) 2
22 PH1121 V~t Iy dai cuong II 2(2-0-1-4) 2
23 PH1131 V~t Iy dai cuong III 2(2-0-1-4) 2
24 ITll40 Tin hoc dai cirong 4(3-1-1-8) 4
25 CHIOl8 H6a hoc I 2(2-1-0-4) 2
26 CH3224 Hoa hnu co 2(2-1-0-4) 2
27 CH3081 H6aly 2(2-1-0-4) 2
28 CH3082 Thl nghi~m h6a Iy 1(0-0-2-2) I
CO'so'va c6t loi nganh 48
29 CH3316 Hoa philn Hch 2(2-1-0-4) 2
30 CH3318 Thi nghi~m h6a philnHch 1(0-0-2-2) I
31 EE2012 Ky thu~t di~n 2(2-1-0-4) 2
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32 ME2015 £>6hoa ky thuat co ban 3(3-1-0-6) 3

33 BF2701 Nhap mon ky thu~t sinh h9C 2(1-1-1-4) 2

34 BF3711 Qua trlnh va thiet bi CNSH I 2(1-1-1-4) 2

35 BF3712 Qua trlnh va thi€t bi CNSH II 3(2-1-1-6) 3

36 BF3713 Qua trinh va thi€t bi CNSH III 2(2-1-0-4) 2

37 BF4725
Ky thu~t do luang va dieu khien tu dong 2(2-0-1-4) 2
trong CNSH

38 BF4726 Quan ly ch~t IUQ'ngtrong CNSH 2(2-0-0-4) 2

39 BF3714 £>6an qua trlnh va thiet bi CNSH 1(0-2-0-2) I
40 BF2702 H6a sinh 4(4-0-0-8) 4
41 BF2703 Thi nghiem h6a sinh 2(0-0-4-4) 2
42 BF3701 Vi sinh v~t I 3(3-0-0-6) 3
43 BF3702 Thi nghiem vi sinh v~t 2(0-0-4-4) 2
44 BF3703 Sinh h9C t€ bao 2(2-0-1-4) 2
45 BF3704 Mi~n dich h9C 2(2-0-0-4) 2

46 BF3705 Di truyen h9C va Sinh h9C phan tll' 3(2-2-0-6) 3

47 BF3706 Ky thuat gen 2(2-0-1-4) 2
48 BF3707 Tin sinh h9C 2(1-0-2-4) 2
49 BF3708 Phuong phap phan tich trong CNSH 2(2-0-1-4) 2
50 BF4727 £>6an chuyen nganh KTSH 2(0-4-0-4) 2
Ki~n thirc bl'}trQ' 09
51 EMI0I0 Quan trj h9Cdai cuong 2(2-1-0-4)

52 EMI180 Van h6a kinh doanh va tinh than khoi 2(2-1-0-4) 2nghiep
53 E03280 Tam ly h9Cirng dung 2(1-2-0-4)
54 E03220 Ky nang mem 2(1-2-0-4)
55 ET3262 Tu duy cong nghe va thiet k€ ky thuat 2(1-2-0-4)
56 TEX3123 Thi€t k€ my thuat cong nghiep 2(1-2-0-4)
57 BF2020 Technical Writing and Presentation 3(2-2-0-6)
T...·chon theo djnh huong irng d...ng (chon theo me)dun) 16

Mo dun 1:Congnghf sinh IUlC MOi truimg 11
58 BF4701 Ky thuat sinh h9CXLI'Iy chat thai 3(2-2-0-6) 3
59 BF4702 £>9Ct6 h9Cmoi truang 2(2-0-0-4) 2
60 BF4703 Vi sinh v~t II - moi truang 2(2-0-0-4) 2
61 EV4241 Quan Iymoi truang 2(2-0-0-4) 2
62 BF4704 TN Ky thu~t sinh h9CXlI'Iy ch~t thai 2(0-0-4-4) 2

Mo dun 2: Congnghf sinh h(lc ThlJ'cphdm 11
63 BF4705 Ky thu~t len men 3(2-2-0-6) 3
64 BF4706 Ky thu~t phan tfch phan t(r trong CNTP 2(2-0-1-4) 2
65 BF4707 Vi sinh v~t II - th~rcph~m 2(2-0-0-4) 2
66 BF4511 Enzym trong cong ngh~ thl,l'cph~m 2(2-0-0-4) 2
67 BF4708 Thi nghi~m ky thu~t len men 2(0-0-4-4) 2

Mo dun 3: Congnghf sinh h(lc congnghifp 11
68 BF4705 Ky thu~t len men 3(2-2-0-6) 3
69 BF4709 Ky thu~t thu h6i hoan thi~n san ph~m 2(2-0-0-4) 2
70 BF4711 Vi sinh v~t II - cong nghi~p 2(2-0-0-4) 2
71 BF4712 Enzyme h9C 2(2-0-0-4) 2
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272 BF4708 Thi nghiem ky thu~t len men 2(0-0-4-4)

M6 dun 4: Ky Ihu~1 sinh hoc phdn lli'va Ii baa 11

73 BF4713 C6ng nghe t~ bao dQng v~t 3(2-2-0-6) 3

74 BF4714 Ky thu~t phan tich va chan doan phan tir 2(2-0-1-4) 2

75 BF4715 Ky thuat nu6i c~y vi rut 2(2-0-0-4) 2

76 BF4716 C6ng nghe DNA tai t6 hop 2(2-0-0-4) 2

77 BF4717 TN Ky thuat DNA tai 16 hop 2(0-0-4-4) 2

TI! chon khdc 05(chon 5 TC trong d6 3TC h9C ky 7 va 2TC h9C ky 8)

78 BF4718 Ky thuat thu nhan Hop chat c6 hoat tinh 2(2-1-0-4)
sinh h9C tir thuc v~t

79 BF4719 TN thu nhan cac heat chat sinh h9C tir 2(0-0-4-4)
thirc v~t i

80 BF4721 Sinh v~t bien d6i gen va irng dung 2(2-0-0-4) I
81 BF4722 C6ng nghe nu6i dy m6 t~ bao thuc vat 2(2-0-0-4) I
82 BF4723 TN ky thuat nu6i c~y t~ dQng v~t 2(0-0-4-4) I

2(0-0-4-4)
I

83 BF4724 TN C6ng nghe enzyme I

84 BF4701 Ky thuat sinh h9C xir Iy ch~t thai 3(2-2-0-6) I
I

85 BF4702 D<)ct6 h9C m6i tnrong 2(2-0-0-4) I

86 BF4703 Vi sinh v~t II - m6i tnrong 2(2-0-0-4) I
,

87 EV4241 Quan Iy m6i tnrong 2(2-0-0-4) I

88 BF4704 TN Ky thuat sinh hoc Xtf Iy ch~t thai 2(0-0-4-4) I

I

89 BF4705 Ky thu~t len men 3(2-2-0-6) I

I
90 BF4706 Ky thu~t phan tich phan ttf trong CNTP 2(2-0-0-4) I

91 BF4707 Vi sinh v~t II - th\fc phftm 2(2-0-0-4) I

92 BF4511 Enzym trong c6ng ngM th\fc ph~m 2(2-0-0-4)
93 BF4708 Thi nghi~m ky thu~t len men 2(0-0-4-4)
94 BF4709 Ky thu~t thu h6i hofm thi~n san ph~m 2(2-0-0-4)
95 BF4711 Vi sinh v~t II - c6ng nghi~p 2(2-0-0-4)
96 BF4712 Enzyme h9C 2(2-0-0-4)
97 BF4713 C6ng ngh~ t~ bao d<)ngv~t 3(2-2-0-6)
98 BF4714 Ky thu~t phan tich va chftn doan phan tlr 2(2-0-0-4)
99 BF4715 Ky thu~t nu6i dy vi rut 2(2-0-0-4)
100 BF4716 C6ng ngh~ DNA tai t6 hgp 2(2-0-0-4)
101 BF4717 TN Ky thu~t DNA tai t6 hgp 2(0-0-4-4)
Th,!c t~p ky thu~t va DB an tat nghi~pCll' nhan 08
102 BF4781 Thllc t~p ky thu~t KTSH 2(0-0-6-4) 2
103 BF4791 D6 an t6t nghi~p KTSH 6(0-0-12-12) 6

CTDT 2017_Cu nhdn Kji thUljtsinh h9c



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

TRUONG DJ;\IHQC BAcH KHOA HA NOI
VI~N CONG NGH~ SINH HQC-CONG NGH~ THl)C PHAM
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I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

I.1. Mục tiêu chung 

- Đảm bảo người học có sức khỏe; trách nhiệm nghề nghiệp và thích nghi với môi trường 

làm việc. 

- Đào tạo người học có đạo đức và có kiến thức trình độ kỹ sư, kiến thức chuyên môn toàn 

diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội. Đảm bảo sinh viên có kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp, có năng lực tham gia nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học 
và công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học. 

I.2. Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học: 

- Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau 

như nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật Sinh học 

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

- Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường 

quốc  tế 

- Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị sử dụng trong lĩnh vực công 

nghệ sinh học 

  



II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Sinh viên tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật Sinh học có các kiến thức, kỹ năng và năng lực như 

sau: 

1) Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để thích ứng tốt với những công việc phù hợp với 

ngành học, chú trọng khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cốt lõi ngành kỹ thuật sinh học với 

các định hướng kỹ thuật sinh học trong công nghiệp, môi trường, y dược, thực phẩm và kiểm 

nghiệm an toàn sinh học: 

1.1. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để tham gia thiết kế, tính 

toán một hệ thống, một phân xưởng hoặc một công đoạn sản xuất sản phẩm sinh học.  

1.1.1. Hiểu các kiến thức toán giải tích (đạo hàm, vi phân), đại số tuyến tính. 

1.1.2. Nắm vững và áp dụng cơ sở lý thuyết xác suất thống kê và quy hoạch thực 

nghiệm. 

1.1.3. Hiểu các kiến thức cơ bản về vật lý (cơ, nhiệt, điện, quang). 

1.1.4. Nắm vững các kiến thức về hóa đại cương, hóa lý, hóa hữu cơ, hóa phân tích. 

1.1.5. Hiểu các kiến thức cơ bản tin học đại cương. 

1.1.6. Có hiểu biết và nhận thức về Những NLCB của CN Mác-Lênin, Đường lối CM 

của Đảng Cộng sản Việt nam, Tư tưởng Hồ CHí Minh. 

1.2. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật của ngành làm nền tảng cho việc nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật ngành. 

1.2.1. Hiểu biết và có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện, đồ họa kỹ 

thuật cơ bản. 

1.2.2. Nắm vững nguyên lý và áp dụng các  Quá trình và thiết bị cơ học, Quá trình và 

thiết bị truyền nhiệt - chuyển khối, Quá trình và thiết bị CNSH để ứng dụng trong 

giải quyết các vấn đề kỹ thuật ngành. 

1.2.3. Nắm vững và áp dụng được các kỹ thuât đo lường và điều kiển quá trình công 

nghệ sinh học. 

1.2.4. Nắm vững và áp dụng kiến thức quản lý chất lượng trong công nghệ sinh học. 

1.3. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở cốt lõi của ngành học kết hợp thực hành và thực 

tế, đồng thời sử dụng các hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng và thực hành sản 

xuất tốt, để tham gia nhận định, xác định vấn đề liên quan đến công nghệ, thiết bị và 

chất lượng trong sản xuất sản phẩm sinh học.  

1.3.1. Nắm vững và áp dụng các kiến thức Hóa sinh, Vi sinh,  Sinh học tế bào, Di 

truyền học và Sinh học phân tử, Kỹ thuật gen, Miễn dịch học làm nền tảng cho 

việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật ngành 

1.3.2. Hiểu và áp dụng kiến thức về Tin sinh học, Phương pháp phân tích trong CNSH 

1.3.3. Nắm vững và áp dụng các kiến thức về một trong các định hướng công nghệ 

chuyên ngành: i) Công nghệ sinh học Môi trường (bao gồm Kỹ thuật sinh học xử 

lý chất thải, Độc tố học môi trường, Vi sinh vật môi trường, Quản lý môi trường); 

ii) Công nghệ sinh học Thực phẩm (bao gồm Kỹ thuật lên men, Kỹ thuật phân tích 



phân tử trong Công nghệ Thực phẩm, Vi sinh vật thực phẩm, Enyme trong công 

nghệ thực phẩm); iii) Công nghệ sinh học Công nghiệp (bao gồm Kỹ thuật lên 

men, Kỹ thuật thu hồi hoàn thiện sản phẩm, Vi sinh vật công nghiệp, Enyme học); 

và iv) Kỹ thuật sinh học phân tử và tế bào (bao gồm Công nghệ tế bào động vật, 

Kỹ thuật phân tích và chẩn đoán phân tử, Kỹ thuật nuôi cấy virut, Công nghệ DNA 

tái tổ hợp). 

1.3.4. Ngoài ra, có thể nắm vững và áp dụng kiến thức công nghệ tự chọn khác như: 

Kỹ thuật thu nhận các hoạt chất sinh học từ thực vật, Công nghệ nuôi cấy mô tế 

bào thực vật, Sinh vật biến đổi gen và ứng dụng. 

1.3.5. Hiểu và có khả năng thực hiện các thí nghiệm về một trong các mảng công nghệ 

sau: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải, Kỹ thuật lên men, Kỹ thuật DNA tái tổ hợp, 

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật, Công nghệ enzyme, Kỹ thuật thu nhận các hoạt 

chất sinh học từ thực vật. 

1.3.6. Hiểu biết kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng trong CNSH và thực 

hành sản xuất tốt (GMP). 

1.4. Khả năng tổ chức sản xuất, thiết kế và đánh giá các giải pháp công nghệ, thiết bị và 

chất lượng sản phẩm sinh học. 

1.4.1. Nắm vững và áp dụng các kiến thức cơ sở cho việc lập dự án và thiết kế nhà 

máy hoặc cơ sở sản xuất các sản phẩm sinh học:  Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà 

máy, An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, Xây dựng công nghiệp . 

1.4.2.  Nắm vững và áp dụng các kiến thức công nghệ chuyên ngành một trong các 

định hướng i) Công nghệ sinh học Môi trường (bao gồm: Kỹ thuật sinh học xử lý 

chất thải rắn, Kỹ thuật sinh học xử lý nước thải, Công nghệ chế phẩm sinh học 

bảo vệ môi trường); ii) Công nghệ sinh học Thực phẩm (bao gồm: Công nghệ sản 

phẩm lên men và đồ uống, Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm); 

iii) Công nghệ sinh học Công nghiệp (bao gồm: Công nghệ chế phẩm vi sinh vật, 

Công nghệ axit amin, Công nghệ chế phẩm enzyme) và iv) Kỹ thuật sinh học phân 

tử và tế bào (bao gồm: Công nghệ vắc xin, Công nghệ chế tạo sinh phẩm chẩn 

đoán, Vật liệu nano sinh học, Công nghệ protein tái tổ hợp).  

1.4.3. Hiểu và thực hiện thí nghiệm chuyên ngành về một trong các mảng sau: Công 

nghệ sinh học Môi trường, Công nghệ sinh học Thực phẩm, Công nghệ sinh học 

Công nghiệp, Kỹ thuật sinh học phân tử và tế bào. 

1.4.4. Ngoài ra, có thể nắm vững và áp dụng các kiến thức về các công nghệ chuyên 

ngành tự chọn khác như: Công nghệ chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật, Công 

nghệ phân bón vi sinh, Công nghệ lên men các hợp chất kháng sinh, Công nghệ 

sản xuất axit và dung môi hữu cơ.  

1.4.5. Hiểu biết kiến thức chuyên ngành tự chọn liên quan đến sản xuất như: Tối ưu 

hóa quá trình CNSH-CNTP, Điều khiển tự động trong CNSH, Quản trị doanh 

nghiệp, Kiểm định nguồn gốc thực phẩm. 



2) Kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng và phẩm chất cá nhân để có khả năng học tập ở trình độ 

cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công 

nghệ và có khả năng học tập suốt đời: 

2.1. Khả năng nhận dạng và xác định các vấn đề kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu về kinh 

tế, môi trường và xã hội. 

2.1.1. Hiểu và chọn lọc các thông tin qua tài liệu giấy, điện tử và internet. 

2.1.2. Có khả năng nhận dạng, xác định vấn đề liên quan đến Công nghệ, Thiết bị và 

Chất lượng trong sản xuất sản phẩm sinh học.  

2.2. Có phương pháp tư duy phân tích tổng hợp để từ đó hình thành ý tưởng về một đề 

án; lập phương pháp triển khai đề án trong sản xuất, thử nghiệm, dịch vụ thuộc lĩnh 

vực công nghệ sinh học.  

2.2.1. Có khả năng chỉ ra những vấn đề phát sinh và tương tác trong công nghệ sản 

xuất sản phẩm sinh học. 

2.2.2. Hiểu và có khả năng sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm trong công nghệ 

sản xuất sản phẩm sinh học 

2.2.3. Hiểu và có khả năng áp dụng kỹ năng trong thiết kế trong phác thảo tổng thể 

vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học 

2.3. Có tính chủ động, tính linh hoạt, biết vận dụng tư duy sáng tạo và tư duy đánh giá, 

có khả năng tự đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của bản thân, tự tìm hiểu và 

học tập suốt đời.  

2.3.1. Thể hiện tính chủ động trong học tập, nghiên cứu 

2.3.2. Thể hiện tính kiên trì và linh hoạt. 

2.3.3. Vận dụng tư duy sáng tạo  

2.3.4. Có khả năng tự đánh giá kiến thức, tự tìm hiểu và học tập suốt đời. 

2.4. Có khả năng quản lý thời gian  

2.5. Có đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và tinh thần trách nhiệm, thái độ hành xử 

chuyên nghiệp, chủ động trong việc lập kế hoạch cho nghề nghiệp của bản thân, chọn 

lọc và thường xuyên cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học. 

2.5.1. Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc có trách nhiệm. 

2.5.2. Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp. 

2.5.3. Có khả năng lập được kế hoạch cho nghề nghiệp của mình. 

2.5.4. Có khả năng chọn lọc và cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học. 

3) Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, hội nhập quốc tế: 

3.1. Có khả năng chủ động làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường hợp tác 

đa ngành. 

3.1.1. Có thể  tham gia thành lập, tổ chức thực hiện, phát triển nhóm. 

3.1.2. Hiểu kỹ năng lãnh đạo nhóm. 

3.1.3. Biết tổ chức nhóm kỹ thuật và nhóm đa ngành. 



3.2. Có khả năng giao tiếp với đối tác trong và ngoài nước. 

3.2.1. Tham gia chọn lựa phương thức giao tiếp với đối tác 

3.2.2. Hiểu biết và áp dụng tốt giao tiếp bằng văn bản. 

3.2.3. Có khả năng giao tiếp đa phương tiện. 

3.2.4. Hiểu và trình bày ý tưởng thông qua phương thức đồ họa. 

3.2.5. Có khả năng thuyết trình hiệu quả. 

3.3. Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công tác chuyên ngành và giao tiếp, 

đạt điểm TOEIC 500 trở lên. 

3.3.1. Đạt tiếng Anh chuẩn đầu ra (TOEIC 500 trở lên) 

3.3.2. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. 

4) Khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh 

nghiệp và xã hội: 

4.1. Hiểu biết vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư đối với xã hội, nhận thức được tác 

động của ứng dụng kỹ thuật đối với xã hội, hiểu biết kiến thức pháp luật, quy định 

của nhà nước về lĩnh vực công nghệ sinh học, nhận thức được bối cảnh lịch sử và văn 

hóa, nhận thức được các vấn đề mang tính thời sự và viễn cảnh phát triển mang tính 

toàn cầu 

4.1.1. Hiểu biết vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư đối với xã hội. 

4.1.2. Hiểu biết được những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật. 

4.1.3. Hiểu biết các qui định của nhà nước về lĩnh vực công nghệ sinh học. 

4.1.4. Hiểu biết kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

4.1.5. Nắm bắt định hướng phát triển công nghệ sinh học trên thế giới và Việt Nam. 

4.2. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp, nắm vững chiến lược, mục tiêu và kế 

hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, có ý tưởng thương mại hóa kỹ thuật, có khả 

năng thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau. 

4.2.1. Hiểu biết sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp. 

4.2.2. Hiểu biết định hướng phát triển các lĩnh vực CNSH. 

4.2.3. Có khả năng tham gia thương mại hóa sản phẩm công nghệ. 

4.2.4. Có khả năng thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau. 

4.3. Khả năng xây dựng ý tưởng về một đề án nghiên cứu; lập phương án triển khai đề 

án; vận dụng kiến thức và đưa ra phương án thiết kế; tham gia thực hành thiết kế. 

4.3.1. Hiểu và có khả năng lập kế hoạch về một đề án trong sản xuất, thử nghiệm, dịch 

vụ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học. 

4.3.2. Hiểu và vận dụng các kiến thức liên quan tiêu chuẩn trong sản xuất, thử nghiệm 

sản phẩm sinh học. 

4.3.3. Hiểu các quá trình liên quan đến sản xuất /chế tạo sản phẩm sinh học 

4.3.4. Vận dụng kiến thức và đưa ra phương án trong thiết kế. 

4.3.5. Hiểu và thực hành thiết kế một hệ thống, một phân xưởng hoặc một công đoạn 

sản xuất sản phẩm sinh học/ứng dụng công nghệ sinh học đã đặt ra 



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 thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh theo 

chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 


