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Me H1NH OTDH CLIA VI~N CNSH & CNTP

CHU'O'NG TRINH OAO T",O

T9i Vi~n Ceng ngh~ sinh hoc va Ceng nghe thl/c ph am - O"i hoc Bach Khoa Ha NQi

1. cAc CHU'O'NG TRINH OAO T",O

Chuang trinh err nhan (4 nam): CLi nhan ky thuat/Cir nhan cong nghe

Chuong trinh ky sv (5 narn)

2. NGANH OAO TAO

• Clf nhan:
CLi nhan ky thuat sinh h9C

CLi nhan ky thuat thtrc pham

CLi nhan cong nghe thuc pham

• Ky str:
Ky thuat sinh h9C

Ky thuat trurc pharn, bao gom ba chuven nganh:

o Cong nghe thuc pham

o Quan Iy chat IUQ'ng
o Qua trinh va thiet b] Cong nghe thirc pham

• Sau d"i h9C
Thac sy Cong nghe sinh h9C

Thac sy Cong nghe thuc pham , gem 2 chuang trinh :
o Cong nghe thuc pham va Quan Iy ehat IUQ'ng trong eeng nghi~p thl/c pham

Tien sy Ceng ngh~ sinh h9C

Tien sy Ceng ngh~ thl/e pham

Tien sy Ceng ngh~ sau thu ho"ch

3. CHUAN OAU RA CLIA cAc CHU'O'NG TRINH DAO T",O

Chuang trinh CLi nhan C6ng ngh~ Thl/c pham

(http://sbft.hust.edu.vn/upload/fdes/2.%20%C4%90ao%20tao/S.%20Chuan%20dau%20ra%20DTDH/Chuan%20dau%20ra%20Chtr%2OCu%20nhan%20Cong%20nghe%2

Chuang trinh CLi nhan Ky thuat Thl/c pham

(http://sbft.hust.edu.vn/upload/filesl2.%20%C4%90ao%20tao/S.%20Chuan%20dau%20ra%20DTDH/Chuan%20dau%20ra%20Chtr%20Cu%20nhan%20Ky%20thuat%20-

Chuang trinh Ky su Ky thuat Thuc pham

(hit p:l/sbft. hust.edu. vn I upioad/files/2.%20%C4 %90a 0%20taolS.%20C huan%20dau%20ra%20DTDH IChua n%20d au%20ra %20C htr%2 OKy%20su%20Ky%20t huat% 20Th u

Chuang trinh CLi nhan Ky thuat Sinh hoc

(http://sbft.hust.edu.vn/upload/files/2.%20%C4%90ao%20taoIs.%20Chuan%20dau%20ra%20DTDH/Chuan%20dau%20ra%20Chtr%20Cu%20nhan%20Ky%20thuat%20~

Chuang trinh Ky su Ky thuat Sinh hoc

(http://sbft.hust.edu.vn/upload/files/2.%20%C4%90ao%20tao/S.%20Chuan%20dau%20ra%20DTDH/Chuan%20dau%20ra%20Chtr%20Ky%20su%20Ky%20thuat%20Sinl

4. MO TA cAc NGANH HOC

4.1. Ngimh Ky thuat sinh h9C:

Vi~n Ceng ngh~ sinh hac va Ceng ngh~ thl/c pham thuQc Truong 09i h9C Bach Khoa Ha NQi la dan vi dou tien xay dl/ng va di dou trong daa t"o ky su nganh Ky thuat Sinh

hoc, va hien la dan vi dao tao ky su nganh Ky thuat Sinh hoc duy nhat trong ca nuac .. . ,/ . .'

Bat dau tuyen sinh nam 1996, cho tai nay, Truong 09i h9C Bach Khoa Ha NQi da va dang dao t90 20 kh6a ky su nganh Ceng ngh~1 Ky thuat sinh hoc. Dinh huang chu trong

chat luQ'ng han so luQ'ng, moi kh6a dilO t90 eua chuang trinh trung binh 40-50 sinh vien, tai nay da e6 16 kh6a sinh vien ra truang vai gan 600 ky su chuyen ngilnh Ceng

ngh~1 Ky thuat sinh hoc tot nghi~p. Cac ky su tot nghi~p cua chuang trlnh duQ'c danh gia cao va hi~n dang lam vi~c trong cac truang dei hoc. vi¢n nghien cliu, cac doanh

nghi~p, ceng ty hang dau cua Vi~t Nam lien quan tai phat trien cae sim pham va qua trinh ceng ngh~ cho cac san pham ceng ngh~ sinh hQc.

Ky thu~t sinh hoc la rn.;,t chuyen nganh cua Ceng ngh~ sinh h9C, trong do cac kien thlic sinh h9C va kien thlic cong ngh~ dUQ'c ket hqp trang vi~c tao lap. thiet ke, va ceng

ngh¢ hoa vi~c san xuat cac san pham Ceng ngh~ sinh hQc cho cac ling dl,lng trong y, duQ'c, neng nghi~p, cac nglmh ceng nghi~p bao gem nhien li¢u, h6a chat, giay, ceng

nghi~p thllC pham, va ceng ngh~ moi truang ... dl/a tren vi~c khai thac kha nang cua cac tac nhan sinh hoc tl/ nhien hoac t90 mal. Vi~c ket hqp hai mang kien thlic nay cho

phep ling dvng cac nguyen tac cua h~ thong song trong vi~c t,1Osan pham ceng ngh~ sinh h9C a quy me ceng nghi~p, ma neu thieu n6, kheng the c6 nen c6ng nghiep ceng

nghe sinh h9C. kheng the c6 san pham Ceng nghe sinh h9C ra dai.

htlp://sbft.hust.edu.vnlv,/nelMi/category/36-rro-hinh-dtdh-cua-v,en-cnsh---cntp.htmi 1/5
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 2017 

Tên chương trình: Kỹ thuật Sinh học 

Trình độ đào tạo: Cử nhân 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Sinh học 

(Bioengineering) 

Mã ngành: 7420202 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật Sinh học 

(Bachelor in Bioengineering) 

(Ban hành tại Quyết định số 201A/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 22/12/2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung 

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

trường làm việc. 

2) Đào tạo người học có đạo đức và có kiến thức trình độ cử nhân, 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. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học: 

1) 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 

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

nghiệp 

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

trường quốc  tế 

4) Năng lực tham gia lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị sử dụng 

trong lĩnh vực công nghệ sinh học 
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II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật 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.  

1.2. 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. 

1.3. 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. Đồng thời 

có khả năng tham gia tổ chức sản xuất, tham gia thiết kế và đánh giá các giải 

pháp công nghệ, thiết bị và chất lượng sản phẩm sinh học. 

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. 

2.2. Có phương pháp tư duy phân tích tổng hợp để từ đó tham gia hình thành ý 

tưởng về một đề án; tham gia lập phương pháp triển khai đề án trong sản xuất, 

thử nghiệm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ 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.  

2.4. 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. 

3) Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, hội nhập quốc tế: 
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3.1. Có khả năng chủ động làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường 

hợp tác đa ngành. 

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

3.3. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC 500 

trở lên. 

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 cử nhân 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 

4.2. 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.. 

4.3. Khả năng tham gia xây dựng ý tưởng về một đề án nghiên cứu; tham gia lập 

phương án triển khai đề án; vận dụng kiến thức và đưa ra phương án thiết kế; 

tham gia thực hành thiết kế. 

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. 
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TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 

VIỆN CN SINH HỌC – CN THỰC PHẨM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 2017 

Tên chương trình: Công nghệ Sinh học 

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 

Ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học 

(Biotechnology) 

Mã ngành: 8 42 02 01 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu) 

Thạc sỹ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng) 

(Ban hành tại Quyết định số  /QĐ-VCNSH&CNTP/SĐH ngày  …………của     

Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm) 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung 

Đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn vững, có thể làm chủ các lĩnh vực 

khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật sinh học, công nghệ sinh học; có 

kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở ngành vững chắc, kiến thức chuyên 

môn trình độ cao, có kỹ năng thực hành tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học độc 

lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết 

tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành công nghệ sinh học trong môi 

trường nghiên cứu và sản xuất. 

 

2. Mục tiêu cụ thể 

Thạc sĩ kỹ thuật tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công 

việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Công nghệ sinh học, có khả 

năng làm việc độc lập  

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong 

nghề nghiệp 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, 

đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác 

nhau. 
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4. Năng lực thiết kế, nghiên cứu phát triển sản phẩm thuộc một lĩnh vực của 

ngành Công nghệ Sinh học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường 

thực tế. 

Thạc sĩ khoa học tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công 

việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Công nghệ Sinh học để có 

khả năng làm việc độc lập 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong 

nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ 

thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội 

nhập trong môi trường quốc tế 

4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả 

năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa 

học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế. 

 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Thạc sĩ kỹ thuật tốt nghiệp ĐHBK ngành Công nghệ Sinh học có các kiến thức, 

kỹ năng và năng lực như sau: 

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

khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Công nghệ Sinh học để có khả năng làm việc 

độc lập 

1.1. Khả năng áp dụng kiến thức nâng cao, chuyên sâu để giải quyết các vấn đề 

của ngành công nghệ sinh học.  

1.1.1. Nắm vững kiến thức chuyên ngành nâng cao về: Trao đổi chất ở vi sinh 

vật, Kỹ thuật xúc tác sinh học, Hệ thống điều hòa và biểu hiện gen, 

Proteomics, Kiểm soát quá trình lên men, Kỹ thuật thu nhận sản phẩm sinh 

học. 

1.1.2. Nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên sâu tự chọn về một số các 

công nghệ sau: Kỹ thuật phân tách và đánh giá các hoạt chất sinh học, 

Công nghệ protein tái tổ hợp, Polymer sinh học, Probiotic và prebiotic, 

Nhiên liệu sinh học, Xử lý sinh học chất thải nguy hại, Phát triển sản 

phẩm. 

1.1.3. Hiểu và thực hành thí nghiệm về thí nghiệm chuyên ngành. 
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1.1.4. Nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên sâu tự chọn liên quan đến sản 

xuất như: Điều khiển tối ưu trong công nghệ sinh học, Phân tích và xử lý 

số liệu. 

1.1.5. Ngoài ra, có thể nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên ngành tự 

chọn về một trong các mảng công nghệ chuyên ngành cho các định hướng 

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. 

1.2. Khả năng tổng hợp và phân tích các thông tin khoa học, công nghệ; áp dụng 

được các  kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các 

sản phẩm của ngành công nghệ sinh học. 

1.2.1. Tổng hợp và phân tích các thông tin khoa học, công nghệ mới trong lĩnh 

vực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm của ngành công nghệ sinh học. 

1.2.2. Áp dụng được các  kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu, 

sản xuất các sản phẩm của ngành công nghệ sinh học. 

1.3. Khả năng phân tích và giải quyết những bất hợp lý, những thiếu sót công nghệ 

trong các dây chuyền sản xuất; có kỹ năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ 

hiện đại của ngành  công nghệ sinh học để đáp ứng yêu cầu kinh tế và xã hội. 

1.3.1. Phân tích và giải quyết những bất hợp lý, những thiếu sót công nghệ 

trong các dây chuyền sản xuất. 

1.3.2. Sử dụng các kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành  công nghệ sinh học 

để đáp ứng yêu cầu kinh tế và xã hội. 

2) Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân để thích ứng với sự phát triển không 

ngừng của khoa học và công nghệ: 

2.1. Khả năng phân tích và thẩm định các vấn đề kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu 

về kinh tế, môi trường và xã hội. 

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

2.1.2. Có khả năng phân tích và thẩm định các 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 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 
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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, thể hiện tính linh hoạt, biết vận dụng tư duy sáng tạo và có 

khả năng tự đánh giá bản thân.  

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, chủ động trong việc lập kế hoạch cho bản 

thân. 

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

xử chuyên nghiệp; có khả năng cập nhật thông tin chọn lọc về lĩnh vực công 

nghệ 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 công nghệ sinh 

học. 

3) Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng 

đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau: 

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

hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực. 

3.1.1.  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 lĩnh vực ngành và giao tiếp, đạt 

điểm TOEIC 550 trở lên. 

3.3.1. Đạt tiếng Anh chuẩn đầu ra (TOEIC 550 trở lên) 

3.3.2. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. 
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4) Khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, nghiên cứu phát triển sản phẩm thuộc một 

lĩnh vực của ngành Công nghệ Sinh học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường 

thực tế: 

4.1. Nhận thức được tác động của việc ứng dụng kỹ thuật đối với sự phát triển của 

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, văn hóa, 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 thạc sỹ 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. Có ý tưởng thương mại hóa sản phẩm khoa học dựa trên sự tôn trọng văn hóa, 

chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; 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 

hiện đề án. 

4.3.1. Có khả năng xây dựng ý tưởng về một đề án trong sản xuất, thử nghiệm, 

dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học. 

4.3.2. Vận dụng kiến thức để lập phương án triển khai sản xuất /chế tạo sản 

phẩm sinh học 

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

4.3.4. Hiểu và thực hành tham gia 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. 
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2.2. Thạc sĩ khoa học tốt nghiệp ĐHBK ngành Công nghệ Sinh học có các kiến thức, 

kỹ năng và năng lực như sau: 

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

khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Công nghệ Sinh học để có khả năng làm việc 

độc lập 

1.1. Khả năng áp dụng kiến thức nâng cao, chuyên sâu để giải quyết các vấn đề 

của ngành công nghệ sinh học.  

1.1.1. Nắm vững kiến thức chuyên ngành nâng cao về: Trao đổi chất ở vi sinh 

vật, Kỹ thuật xúc tác sinh học, Hệ thống điều hòa và biểu hiện gen, 

Proteomics, Kiểm soát quá trình lên men, Kỹ thuật thu nhận sản phẩm 

sinh học. 

1.1.2. Nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên sâu tự chọn về một số các 

công nghệ sau: Kỹ thuật phân tách và đánh giá các hoạt chất sinh học, 

Công nghệ protein tái tổ hợp, Polymer sinh học, Probiotic và prebiotic, 

Nhiên liệu sinh học, Xử lý sinh học chất thải nguy hại, Phát triển sản 

phẩm. 

1.1.3. Hiểu và thực hành thí nghiệm về thí nghiệm chuyên ngành. 

1.1.4. Nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên sâu tự chọn liên quan đến sản 

xuất như: Điều khiển tối ưu trong công nghệ sinh học, Phân tích và xử lý 

số liệu. 

1.2. Khả năng tổng hợp và phân tích các thông tin khoa học, công nghệ; áp dụng 

được các  kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các 

sản phẩm của ngành công nghệ sinh học. 

1.2.1. Tổng hợp và phân tích các thông tin khoa học, công nghệ mới trong lĩnh 

vực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm của ngành công nghệ sinh học. 

1.2.2. Áp dụng được các  kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu, 

sản xuất các sản phẩm của ngành công nghệ sinh học. 

1.3. Khả năng phân tích và giải quyết những bất hợp lý, những thiếu sót công nghệ 

trong các dây chuyền sản xuất; có kỹ năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ 

hiện đại của ngành  công nghệ sinh học để đáp ứng yêu cầu kinh tế và xã hội. 

1.3.1. Phân tích và giải quyết những bất hợp lý, những thiếu sót công nghệ 

trong các dây chuyền sản xuất. 

1.3.2. Sử dụng các kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành  công nghệ sinh học 

để đáp ứng yêu cầu kinh tế và xã hội. 
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2) Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công: phương pháp 

làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hội 

nhập trong môi trường quốc tế: 

2.1. Khả năng phân tích và thẩm định các vấn đề kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu 

về kinh tế, môi trường và xã hội. 

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

2.1.2. Có khả năng phân tích và thẩm định các 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 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, thể hiện tính linh hoạt, biết vận dụng tư duy sáng tạo và có 

khả năng tự đánh giá bản thân.  

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, chủ động trong việc lập kế hoạch cho bản 

thân. 

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

xử chuyên nghiệp; có khả năng cập nhật thông tin chọn lọc về lĩnh vực công 

nghệ 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 công nghệ sinh 

học. 

2.6. Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy 

phân tích tốt; đủ năng lực hội nhập quốc tế trong hoạt động khoa học công 

nghệ. 
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2.6.1. Phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư 

duy phân tích tốt. 

2.6.2. Đủ năng lực hội nhập quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ 

 

3) Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng 

đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau: 

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

hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực. 

3.1.1. 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 lĩnh vực ngành và giao tiếp, đạt 

điểm TOEIC 550 trở lên. 

3.3.1. Đạt tiếng Anh chuẩn đầu ra (TOEIC 550 trở lên) 

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

4) Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả 

năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học 

kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế: 

4.1. Nhận thức được tác động của việc ứng dụng kỹ thuật đối với sự phát triển của 

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, văn hóa, 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 thạc sỹ 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. 
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4.2. Có ý tưởng thương mại hóa sản phẩm khoa học dựa trên sự tôn trọng văn hóa, 

chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; 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 

hiện đề án. 

4.3.1. Có khả năng xây dựng ý tưởng về một đề án trong sản xuất, thử nghiệm, 

dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học. 

4.3.2. Vận dụng kiến thức để lập phương án triển khai sản xuất /chế tạo sản 

phẩm sinh học 

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

4.3.4. Có khả năng tham gia thực hiện đề án. 

4.4. Khả năng tự cập nhật kiến thức, nghiên cứu khoa học; viết báo cáo khoa học; 

có khả năng áp dụng một cách sáng tạo các kiến thức chuyên ngành và các 

thành tựu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4.4.1. Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nghiên cứu khoa học. 

4.4.2. Có khả năng áp dụng một cách sáng tạo các kiến thức chuyên ngành và 

các thành tựu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4.4.3. Có khả năng tổng hợp, phân tích thông tin và viết báo cáo khoa học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


