
B0 arAo DUC vA EAo rAo
TRIIOT{G D+r HQc KrtN crAr\rc

cONG Hoa xA uqr cn0 xcnia vr$r NAM
DQc ISp - Tg do - Hanh phric

cHtIoNG rRiNrr DAO T4O
(Ban hdnh kim theo Quyiit dinh siiLLtrl/QD-DHKG ngdy,to thdng4t-ndrn 2020

cila Hi€u trudng Trudng Dqi hpc Ki€n Giang)

TGn chuong trinh: C0ng nghe Sinh hgc
Trinh dQ ddo t4o: Dgi hgc (Kf su)
Nganh ddo t4o: C0ng nghe sinh hgc; Mit s5: 7 42 OZ Ot

l. Khdi luqng kiSn thtrlc toin khoi

fn5i luqmg kitin thrlc toan kho6 151 tfn chi (kh6ng t<6 ttrOi lugng kii5n thrtc vC

Gi6o dpc th6 ch6t vi Gi6o dpc qu6c phdng - an ninh).

8. Hudnrg dfin thpc hiQn

chuong trinh ddo tao dai hqc hQ ch(nh quy nganh cong nghQ Sinh hgc cta
Truong Epi hgc Ki6n Giang dugc xdy dpg cin crl Theo Th6ng tu 22/2017/TT-
BGDDT ngdy 06 th6ng 09 n6m 20t7 cta BQ truOng BQ Gi6o dpc vd Eio t4o vi Quyi5t
tlinh sO }771QD-EHKG ngey fl thdng7 ndm 2018 cria HiQu tru&ng Trudrng E4i hgc
Ki6n Giang ban henh Quy chiS dio t4o dqi hgc, cao dang hQ chfnh quy theo hQ thSng
tfn chi.

fnOi lugng kii5n thrlc cria kfio6 hgc 4,5 n[m ld 151 tfn chi (Khdng tinh c6c hgc
pnan corc vi GDQP) dugc phen bi5 trong 9 hqc ky. Ki5 ho4ch gi6ng dpy ctugc dp
ki6n nhu sau: 'i

CAU TRUc xrTN Tnirc cUA cHTIoI{G TRiNH

rcT6T TTBN THIIC
T6ng Ki6n thr?c

nit uu6c
Ki6n thrlc
tg chgn

Tfn
chi

ry r0
(o/o\

Tin
chi

ry te
(o/rl

Tin
chi

ry le
(%)

I. Kidn thftc itgi cuong 35 23,18 35 100

KiiSn thfrc chung 22 14,57 22 100

Khoa hqc tU nhi6n 13 8,61 l3 100

IL Kiinthbc chwAn nshihD 116 76,82 95 91,89 21 18,1

Ki6n thrlc co s& nginh 38 25,17 38 100

Ki6n thrlc ngdnh 68 45,03 57 83,82 11 16,18

Kh6a lu{n TN hoflc tuong duong t0 6,62 t0 r00
cOng 151 100 130 21
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K5 hoSch gif,ng dgy

I Hgc phAn Uit tuqc 16

16
TC

205005 Tri6thqc M6c - L0nin 3

A05005 Ph6p 1u0t d4i cuong 2

D05001 Sinhhgc d4i cuong-NN 3

A05041 H6a dai cuong A J

F0s0l0 TiiSng Anh I 3

A05008 Gi6o dqc ttr6 ctr6t t

D05002 T6 bao hqc 2

za600t
Dudng l6i Qu6c phdng vAAnNinh crla Dnng
C6ns s6nVi6tNam

2 Hqc phAn uit uuQc 18

18
TC

Z;05006 Kinh ti6 chfnh tri M6c - L€nin 2 2;05005

205007 Chti nghia x6 hQi hqc 2

D06061 Co s& di truyAn hqc 3

F0501 I Ti6ng Anh 2 3 F05010

G0s097 Tin hQc co s& 3

D060s2 Vi sinh hqc d?r cuong-NN 3

A05040 Vat li d4i cuong B 2

z;06002 COng t6c qui5c phdng - an ninh 2;06001

A05009 Gi6o dpc the ch6t Z A05008

3 Hgc phAn uit tuQc 19

20
TC

A0s003 Tu tu&ng nd ctri Minh 2 205007

F05012 Ti6ng Anh 3 3 F0501 I

D06094 Virus hoc dai cuong 3

D06085 Th6ng kO sinh hqc 3

D0607s Sinh hqc phdn tfi 2

c06010 TH. Sinh hgc phAn t& I
c07029 NhAp m6n c6ng nghQ sinh hqc 2

A05010 Gi6o duc th6 ch6t 3 A05009

206003 Quan sy chung 2;06002

4 Hgc phAn uit uuQc t4

205008 Lich stl Dturg COng sin Vi0tNam 2

D06053 Sirrh h6a-I.f|.1 3

c06017 Phuorrg ph6p ph6n tlch vi sinh vft 2

c06018 TH. Phuong ph6p phin tich VSV I

17

TC



D06082 Sinh l), thyc v4t 3

D06096 Ti6ng Anh chuy6n neanh - CNSH 3

z;06004 Ky thuflt chi6n d6u b0 binh vi chi6n thuQt

Hgc phin tg chgn 3

D07005 Di truydn vd chgn gi6ng thriy sdn 3

D07183 Vi sinh trong an todn thgc ph6m 3

J Hgc phin uit uuQc 15

l8
TC

D06106 Thyc t6 co s0 - CNSH 3

D07177 Vi k*ruAn gay bQrrtr trong thty sin 2

D06103 Cn6t ei6u hoi sinh trudns 2

D07162 Vi sinh vft hgc c6ng nghiQp I

D07163 TH. Vi sinh vft hgc c6ng nghiQp 2

c06012 Phuong ph6p nghiCn ciru khoa hgc 2

D07164 Tin Sinh hqc 3

Hgc phAn tg chgn 3

D07178 NAm hqc 2

D07179 TH. NAm hgc I
D07182 CNSH Dugc 3

D07180 C6ng nghQ san xu6t n6m 6n vi nAm dugc liQu J

D07l8l LOn men thgc phAm 3

6 Hgc phin tit Uuqc 15

18
TC

c07042
C6ng nghQ san xu6t ph6n sinh hgc vd ph6n hitu
co

2

D07123
TH. Cdng nghQ san xuit phdn sinh hgc vi phdn
htru co

I

D07077 Nu6i cAy m6 t6 bio thyc v$t 3

c07030 An toan trong thlrc phtm vi m6i truong 2

D07165 Nu6i c6y t6 beo ilQng vft 4

D07166 Cdng nghQ di truyOn J

IIgc phAn tg chgn 3

D07167 Vi sinh vft vi chuy6n h6a vflt ch6t trong d6t 3

D07168 86o t6n da deng sinh hgc 3

D07169 Sinh hqc phin tr! ciy trdng 3

7 Hgc phin nit uuEc 13

15

TC
D07170 Thwc t6p nganh nghd 1 - CNSH 4

c0703r B0 gen vi img dUng 2

c07032 TH. B0 gen vd rlng dUng I
D07120 Protein vi enzyme hgc 2

D07t72 TH. Protein vd enzyme hgc 2



c070s0 CNSH trong chgn gi6ne thUc vOt 2

D06104 Nhap m6n cdng nghQ mi6n dich 2

Hgc phAn tg chgn 2

c07051 COng nghQ sinh hgc trong thrly stui 2

c07048 Cdng nghQ sinh hgc trong y dugc 2

8 Hgc phAn Uit uuQc t6

t6
TC

D07t7t Thuc tOp ngAnh nghd Z - CNSH 4

D07r73 Ho4t chAt thi6n nhi6n c6 ho4t tinh sinh hpc 4

D07019 SX gi6ng vitr6ng rong bi6n 3

D06105 CNSH trong xrl lf nu6c thii 2

D07t75 C6ng ngh$ sinh hgc T6o 3

9 Hgc phAn nit uuQc 15

15
TC

808018 Kh&i sg doanh nghiQp 2

D07176 Ph6t tri6n stui ph6m CNSH 3

c28002 I(h6a lufln t5t nghiQp t0

Ho{c chgn thay th6 10 TC cho Kh6a lufln t6t nghiQp 10

c08006 Vi sinhhgc mOi trudng 2

c08007 TH. Vi sinh hgc m6i trud'ng I

B07084 E marketting 3

D08021 N6ng nghiQp cdng nghQ cao 2

D08022 N[ng lugtrg sinh hgc 2

D08031 C6ng nghQ nano sinh hgc 2

D07091 CNSH sau thu hoach 2

D080s4 IPM trong bdo v0 tfutc vflt 2

D08056 CNSH bi6n 2

D08055 CAy duqc liQu 2

D08057 Quen lf ch6t luqng tong CNSH 2

i, '.

ll ',t

{"..: .

Jllt

Ctrn crt vdo chumrg trinh ddo t4o sinh vi6n tham kh6o f ki6n cria c5 vdn hgc t$p

A6 lQp kii ho4ch hgc tgp cho toin kh6a hsc cho pht hqp. Tru6c khi Uit Ciu hgc kj,Nhn

tru&ng th6ng b6o lich hgc dy ki6n cho timg ngdnh, danh s6ch c6c hgc ph6rr bit buQc vd

tU chgn dg ki6n, tdm cln crl d6 sinh vi€n dAne ky th5i tuqng hqc tAp.

Ngodi c6c hgc phen d6 tfch lfiy, d6 d4t dugc mpc ti6u t6t nghiQp sinh vi6n phdi

tich lfly chimg chi k! nang rnAm, chu6n dAu ra ngo4i ngfi, tin ho.c theo quy dinh cria

Truong.
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Chumg trinh ttio t4o c6 ttri0 duqc ttiAu chinh theo Thdng fi 22l2\l7 IY!-BGDDT

ngdy 06 thdng 09 nlm 2Ot7 cria B0 Truong B0 Gi6o dpc vi Eio tAo cho phir hqp vdi

sy ph6t tri6n kinh t6 x6 hQi cria d6t nudc vd hQi nhflp.

Nguy6n Y?rln Thhnh

TRU6I'[G

inuUtto'
of,l Hqc
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     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày     tháng    năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang) 

 

                Tên chương trình:   Công nghệ Sinh học 

                Trình độ đào tạo:  Đại học (Kỹ sư) 

Ngành đào tạo:  Công nghệ sinh học;             Mã số: 7 42 02 01 

 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ sinh học cung cấp cho 

Sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân 

cách, đạo đức, sức khỏe, có kiến thức chuyên môn cơ bản và chuyên môn sâu, kỹ năng 

thực hành thành thạo.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng: Khai thác hiệu quả hệ thống sinh học, 

tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao hoặc các tiến trình công nghiệp; Giải quyết 

những vấn đề đặt ra trong ngành Công nghệ sinh học và lĩnh vực có liên quan; Cung 

cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về kiến thức và kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực 

Công nghệ sinh học; Làm việc ở cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm tra chất 

lượng, các trường đại học, cao đẳng, xí nghiệp, nhà máy có liên quan đến lĩnh vực 

Công nghệ sinh học. 

1.2.1 Kiến thức 

Khối kiến thức giáo dục đại cương 

Cung cấp kiến thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam vào công việc và cuộc sống, kiến thức về giáo dục quốc 

phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Các kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, 

khoa học tự nhiên (hóa học và sinh học) để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp. Kiến thức cơ bản về tiếng Anh tương đương và kiến thức cơ bản 

về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác. 
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   Khối kiến thức cơ sở ngành 

Cung cấp các kiến thức cơ sở về công nghệ sinh học như vi sinh vật, Sinh học 

phân tử, Sinh hóa và Virus học đại cương, Di truyền học, Phương pháp phân tích vi 

sinh vật, kiến thức về Thống kê sinh học… 

Kiến thức cơ bản về thực hiện nghiên cứu khoa học Công nghệ Sinh học. Kiến 

thức Tiếng anh chuyên ngành. Kiến thức cơ bản về các kỹ năng thực hành chuyên 

môn.  

      Khối kiến thức chuyên ngành 

 Cung cấp kiến thức về Công nghệ gen, Công nghệ tế bào, Vi sinh vật học và 

những ứng dụng mới của CNSH trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghệ 

thực phẩm, môi trường, y-sinh học và dược phẩm. 

1.2.2. Kỹ năng 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ giao tiếp tin học và ngoại ngữ 

trong các hoạt động chuyên môn. 

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề, nhanh chóng thích nghi với mọi môi 

trường làm việc. 

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp. 

- Có khả năng phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện 

đại của Công nghệ sinh học. 

- Khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn 

đề thực tiễn của ngành học 

1.2.3. Thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, 

sẵn sàng nhận nhiệm vụ;  

- Chịu khó học hỏi, cần cù nghiêm túc và trung thực trong công việc, có thái độ 

yêu nghề và cầu tiến;  

- Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn 

để hoàn thành nhiệm vụ.  

- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 
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1.2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Giảng dạy sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và công nghệ sinh học 

ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường 

Trung học Phổ thông. 

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm và 

công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của 

các bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng. 

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và Công nghệ sinh 

học của các ngành hoặc các địa phương (bộ, sở, phòng,…), các trung tâm, tỉnh, thành 

phố, quận, huyện. 

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản 

xuất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, nông, lâm, ngư, y dược, khoa học hình sự, 

công nghiệp nhẹ. 

- Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, 

ngư, y dược. 

1.2.5. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học: Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh; 

ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn phòng và các hoạt động chuyên 

môn 

2. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư 07/2015) 

Hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau: 

2.1. Kiến thức 

2.1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên 

lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản 

của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào công việc và cuộc sống; 

Sử dụng được các kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc; Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về 

khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp; Sử dụng được các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học đáp 

ứng cho các hoạt động chuyên môn; 

2.1.2 Kiến thức cơ sở ngành 
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Sử dụng các kiến thức cơ bản vào thực tiễn của ngành Công nghệ sinh học như 

Sinh học phân tử, Sinh hóa, Vi sinh học và Virut học đại cương, Di truyền học, 

Phương pháp phân tích vi sinh vật, kiến thức về Thống kê sinh học,..; Có kiến thức cơ 

bản về thực hiện nghiên cứu khoa học; Kiến thức cơ bản về các kỹ năng thực hành 

chuyên môn. 

2.1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành thuộc các chuyên ngành của 

Công nghệ sinh học: Công nghệ di truyền, Bộ gen và ứng dụng, Protein enzyme học, 

Nuôi cấy mô tế bào thực &amp; động vật, Miễn dịch học, .. ; Kiến thức chuyên sâu về 

các lĩnh vực của CNSH như: CNSH trong y dược, CNSH trong Nông nghiệp, CNSH 

trong môi trường, CNSH Vi sinh vật, và CNSH Thực phẩm, CNSH trong thủy sản, CN 

nano,... 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1 Phát triển kỹ năng giao tiếp, phản xạ nhanh nhạy với các chủ đề quen 

thuộc bằng tiếng Anh. 

2.2.2 Rèn luyện kỹ năng tập thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe, học tập tốt. 

2.2.3 Làm quen với một số loại vũ khí và tập luyện chiến thuật quân sự cơ bản 

nhằm trang bị kỹ năng chiến đấu để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội. 

2.2.4 Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo để xử 

lý các tình huống, và rèn luyện kỹ năng thực hành sản xuất, hoàn thành công việc. 

2.2.5 Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, thông tin, tổng hợp ý 

kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết 

những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo. 

2.2.6 Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa 

phương và vùng miền. 

2.2.7 Trong quá trình học tập luôn được trau dồi, học hỏi, nâng cao kỹ năng 

thuyết trình, làm việc tập thể. 

2.2.8 Có kỹ năng viết báo cáo, sáng tạo và nhạy bén với các ý tưởng. 

2.2.9 Nhận thức được tầm quan trọng của môi sinh nhằm nâng cao kỹ năng cho 

việc quản lý và bảo vệ rừng, ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường ảnh 

hưởng đến các loài hoang dã. 
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2.2.10 Kỹ năng điều tra, thực tế và ghi nhận để tìm cách giải quyết các vấn đề 

thực tiễn. 

2.2.11 Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, đạt 

tối thiểu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

2.2.12 Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công 

việc, đạt chuẩn A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.3.1 Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; 

2.3.2 Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 

2.3.3 Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau; 

2.3.4 Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ; 

2.3.5 Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; 

2.3.6 Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực 

đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.  
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HỌC 

KỲ 
MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
211 212 213 221 222 223 224 225 226 227 228 229 2.2.10 2.2.11 2.2.12 231 232 233 234 235 236 

1 

Z05005 
Triết học 

Mác - Lênin 
X       X  X         X   

A05005 
Pháp luật đại 

cương 
X         X         X   

D05001 
Sinh học đại 

cương-NN 
 X  X    X X X X  X  X X X  X X X 

A05041 
Hóa đại 

cương A 
 X      X X X X     X X  X X X 

F05010 Tiếng Anh 1 X   X    X X X   X  X X   X X X 

A05008 
Giáo dục thể 

chất 1 
X    X     X         X X X 

D05002 Tế bào học  X  X   X X X X X  X   X X  X X X 

 

Z06001 

Đường lối 

Quốc phòng 

và An Ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam  

X     X    X         X X X 

2 

Z05006 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – Lênin 

X         X          X X 

Z05007 
Chủ nghĩa 

xã hội học 
X         X          X X 

D06061 
Cơ sở di 

truyền học 
 X  X   X X X X X X X   X X X X X X 

F05011 Tiếng Anh 2 X   X    X X X     X X   X X X 

G05097 
Tin học cơ 

sở 
X        X X    X  X X  X X X 

D06052 
Vi sinh học 

đại cương-
 X  X   X X X X X X X   X X  X X X 
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NN 

A05040 
Vật lý đại 

cương B  
X      X X X X X     X X  X X X 

Z06002 

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

X     X    X X        X X X 

A05009 
Giáo dục thể 

chất 2 
X    X     X         X X X 

3 

A05003 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
X         X         X X X 

F05012 Tiếng Anh 3 X   X      X         X X X 

D06094 
Virus học 

đại cương 
 X  X   X X X X X X X  X X X  X X X 

D06082 
Sinh lý thực 

vật 
 X  X   X X X X X X X  X X X  X X X 

D06075 
Sinh học 

phân tử 
 X  X   X X X X X  X  X X   X X X 

C06010 
TH. Sinh 

học phân tử 
 X     X X X X X     X   X X X 

C07029 

Nhập môn 

công nghệ 

sinh học 

  X X   X X X X X X X   X X  X X X 

A05010 
Giáo dục thể 

chất 3 
X    X     X         X X X 

Z06003 
Quân sự 

chung 
X     X    X         X X X 

4 

Z05008 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

X         X         X X X 

Z06004 

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

X     X    X         X X X 

D06053 Sinh hóa-  X  X   X X X X X  X   X X  X X X 
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NN 

C06017 

Phương 

pháp phân 

tích vi sinh 

vật 

 X  X   X X X X X  X   X X X X X X 

C06018 

TH. Phương 

pháp phân 

tích VSV 

 X     X X X X X     X  X X X X 

D07019 

Sản xuất 

giống và 

trồng rong 

biển 

  X    X X X X X X  X X   X X X X 

D06096 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành – 

CNSH 

 X  X   X X X X X X  X  X X X X X X 

D06060 
Thống kê 

sinh học 
 X     X X X X      X X X X X X 

Chọn 1 trong 2 học phần 

D07005 

Di truyền và 

chọn giống 

thủy sản 

  X    X X X X X  X   X X X X X X 

D07183 

Vi sinh 

trong an 

toàn thực 

phẩm 

  X X   X X X X X  X   X X X X X X 

5 

D06106 
Thực tế cơ 

sở - CNSH 
  X    X X X X X  X   X X X X X X 

D07177 

Vi khuẩn 

gây bệnh 

trong thủy 

sản 

  X    X X X X X  X   X X X X X X 

D06103 

Chất điều 

hoà sinh 

trưởng  

  X    X X X X X  X   X X X X x  
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D07162 

Vi sinh vật 

học công 

nghiệp 

  X    X X X X X     X X X X  X 

D07163 

TH. Vi sinh 

vật học công 

nghiệp 

  X    X X X X X     X  X X  X 

C06012 

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học 

 X  X   X X X X X  X   X X  X X X 

D07164 Tin Sinh học   X X   X X X X   X X  X   X X X 

Chọn 1 trong 3 học phần 

D07178 Nấm học   X    X X X X X  X   X X  X X X 

D07179 
TH. Nấm 

học 
  X    X X X X X  X   X X  X X X 

D07182 CNSH dược   X    X X X X X X  X X   X X X X 

D07180 

Công nghệ 

sản xuất 

nấm ăn và 

nấm dược 

liệu 

  X X   X X X X X  X   X   X X X 

D07181 
Lên men 

thực phẩm 
  X    X X X X X  X   X   X X X 

6 

C07042 

Công nghệ 

sản xuất 

phân sinh 

học và phân 

hữu cơ 

  X    X X X X X  X   X X  X X X 

D07123 

TH. Công 

nghệ sản 

xuất phân 

sinh học và 

phân hữu cơ 

  X    X X X X X     X   X X X 

C07050 
CNSH trong 

chọn giống 
  X X   X X X X X X X   X   X X X 



 10 

thực vật 

D07077 

Nuôi cấy mô 

tế bào thực 

vật 

  X X   X X X X X X X   X   X X X 

D07175 
Công nghệ 

sinh học Tảo 
  X X   X X X X X X X   X X  X X X 

C07030 

An toàn 

trong thực 

phẩm và môi 

trường 

  X    X X X X X  X   X   X X X 

D07166 
Công nghệ 

di truyền 
  X    X X X X X X X   X X  X X X 

Chọn 2 trong 3 học phần 

D07167 

Vi sinh vật 

và chuyển 

hóa vật chất 

trong đất 

  X    X X X X X X    X   X X X 

D07168 

Bảo tồn đa 

dạng sinh 

học 

  X X   X X X X X X X   X X  X X X 

D07169 

Sinh học 

phân tử cây 

trồng 

  X X   X X X X X  X   X   X X X 

7 

D07170 

Thực tập 

ngành nghề 

1 – CNSH 

  X X   X X X X X  X   X X X X X X 

C07031 
Bộ gen và 

ứng dụng 
  X X   X X X X X  X   X X X  X X 

C07032 
TH. Bộ gen 

và ứng dụng 
  X X   X X X X X  X   X X X  X X 

D07120 
Protein và 

enzyme học 
  X X   X X X X X  X   X X X  X X 

D07172 

TH. Protein 

và enzyme 

học 

  X    X X X X X  X   X X X  X X 
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D06104 

Nhập môn 

công nghệ 

miễn dịch 

  X X   X X X X X  X   X X X  X X 

D07165 
Nuôi cấy tế 

bào động vật 
  X X   X X X X X  X   X X X  X X 

Chọn 1 trong 2 học phần 

C07051 

Công nghệ 

sinh học 

trong thủy 

sản 

  X    X X X X X  X   X X   X X 

C07048 

Công nghệ 

sinh học 

trong y dược 

  X X   X X X X X  X   X X   X X 

8 

D07171 

Thực tập 

ngành nghề 

2 – CNSH 

  X    X X X X X X  X X   X X X X 

D07173 

Hoạt chất 

thiên nhiên 

có hoạt tính 

sinh học 

  X    X X X X X X  X X   X X X X 

B08018 

Khởi sự 

doanh 

nghiệp 

  X    X X X X X X  X X   X X X X 

D07176 

Phát triển 

sản phẩm 

CNSH 

  X    X X X X X X  X X   X X X X 

D06105 

CNSH trong 

xử lý nước 

thải 

  X    X X X X X X  X X   X X X X 

9 

C28002 
Khóa luận 

tốt nghiệp 
  X    X X X X X  X   X X X  X X 

Chọn 10 TC 

C08006 
Vi sinh học 

môi trường 
  X    X X X X X X  X  X X X  X X 
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C08007 

TH. Vi sinh 

học môi 

trường 

  X    X X X X X X X X  X X X  X X 

C06008 
Hóa học 

thực phẩm 
  X    X X X X X  X X  X X X  X X 

D08021 

Nông nghiệp 

công nghệ 

cao 

  X X   X X X X X X  X  X X X  X X 

D08022 
Năng lượng 

sinh học 
  X X   X X X X X     X  X  X X 

D08031  

Công nghệ 

nano sinh 

học 

  X    X X X X X  X   X  X  X X 

D07091 
CNSH sau 

thu hoạch 
  X X   X X X X X  X   X   X X X 

D08017 

IPM trong 

bảo vệ thực 

vật 

  X    X X X X X X X   X   X X X 

 D08056 CNSH biển   X    X X X X X X  X X   X X X X 

 D08018 
Cây dược 

liệu 
  X    X X X X X X  X X   X X X X 

 D08057 

Quản lý chất 

lượng trong 

CNSH 

  X    X X X X X X  X X   X X X X 

 B07084 E-marketing   X X   X X X X X X  X X   X X X X 
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3. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

Khối lượng kiến thức toàn khoá 151 tín chỉ (không kể khối lượng kiến thức về 

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh). 

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

KHỐI KIẾN THỨC 

Tổng 
Kiến thức 

Bắt buộc 

Kiến thức 

tự chọn 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Kiến thức đại cương 35 23,18 35 100   

 Kiến thức chung 22 14,57 22 100   

 Khoa học tự nhiên 13 8,61 13 100   

II. Kiến thức chuyên nghiệp 116 76,82 95 81,89 21 18,1 

 Kiến thức cơ sở ngành 38 25,17 38 100   

 Kiến thức ngành 68 45,03 57 83,82 11 16,18 

 Khóa luận TN hoặc tương đương 10 6,62   10 100 

Cộng 151 100 130  21  

4. Đối tượng tuyển sinh 

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn 

gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ các điều kiện sau đây đều có thể 

dự thi vào ngành Công nghệ Sinh học. Cụ thể: 

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp. 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo Thông tư của Bộ Y Tế - Giáo dục, 

THCN&DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 

20 tháng 8 năm 1990 của Bộ GD&ĐT. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17/07/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kiên Giang ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiên Giang. 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 19/06/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

6. Cách thức đánh giá 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần là tổng của 
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điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm 

chữ và điểm tín chỉ 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 – 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 – 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 – 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 – 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 – 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 – 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

 

7. Nội dung chương trình  

 

STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 

Z05005 
Triết học Mác 

- Lênin 

- Giúp người học nắm được những 

kiến thức cơ bản về thế giới quan 

và phương pháp luận triết học của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Giúp người học vận dụng được 

những kiến thức cơ bản về thế giới 

quan và phương pháp luận triết 

học của chủ nghĩa Mác - Lênin 

vào thực tiễn. 

3(45/0/90)  

Z05006 

Kinh tế chính 

trị Mác - 

Lênin 

- Giúp người học nắm được những 

nguyên lý cơ bản nhất của chủ 

nghĩa Mác - Lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và về 

chủ nghĩa xã hội. 

- Giúp người học liên hệ được 

những kiến thức đã học vào quá 

trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

2(30/0/60) 
Z05

005 

Z05007 
Chủ nghĩa xã 

hội học 

- Cung cấp những tri thức cơ bản, 

cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội 

khoa học, một trong ba bộ phận 

cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

- Nâng cao năng lực hiểu biết thực 

tiễn và khả năng vận dụng những tri 

thức cơ bản của Chủ nghĩa xã hội 

khoa học vào việc xem xét, đánh 

2(30/0/60) 
Z05

006 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

giá những vấn đề chính trị - xã hội 

của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

- Rèn luyện cho người học có thái 

độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về 

môn học chủ nghĩa xã hội khoa học 

nói riêng, nền tảng tư tưởng của 

Đảng ta nói chung. 

A05003 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

- Cung cấp những hiểu biết có tính 

hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá 

trị văn hoá Hồ Chí Minh. 

- Tạo lập những hiểu biết về tư 

tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư 

tưởng, kim chỉ nam hành động của 

Đảng và của cách mạng nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền tảng 

đạo đức con người mới. 

2(30/0/60)  

Z05008 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

- Nắm được sự ra đời của Đảng 

cộng sản Việt Nam. 

- Nhận diện được những cơ sở để 

Đảng hoạch định đường lối, quan 

điểm, chủ trương của Đảng. 

- Nắm được đường lối, chủ 

trương, quan điểm của Đảng qua 

các thời kỳ lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam trong đó chủ yếu tập 

trung vào đường lối của Đảng thời 

kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực: 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 

đối ngoại…. 

- Xây dựng cho sinh viên niềm tin 

vào sự lãnh đạo của Đảng, theo 

mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến 

thức chuyên ngành để chủ động, 

tích cực trong giải quyết những 

vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, 

xã hội theo đường lối, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

2(30/0/60)  

A05005 
Pháp luật đại 

cương  

Giúp người học nắm vững kiến 

thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp 

luật, quy phạm pháp luật, các văn 

bản quy phạm pháp luật; quan hệ 

pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật và trách nhiệm 

2(30/0/60)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

pháp lý; nội dung các ngành luật 

cơ bản trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam hiện nay như luật hiến 

pháp, luật hành chính, luật dân sự 

và tố tụng dân sự… nhằm rèn 

luyện cho người học sống và làm 

việc theo pháp luật. 

F05010 Tiếng Anh 1  

Giúp sinh viên vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản 

trong tiếng Anh để SV có thể giao 

tiếp được bằng tiếng Anh trong 

những tình huống cơ bản. Ngoài 

ra, SV còn được thực hành nghe, 

nói và viết những tình huống 

tiếng Anh cơ bản, thông dụng 

trong cuộc sống hàng ngày. Sau 

khi kết thúc học phần, SV đạt 

trình độ A1 theo khung tham 

chiếu châu Âu. 

3(45/0/90)  

F05011 Tiếng Anh 2 

Vận dụng được các kỹ năng giao 

tiếp (nghe, nói, đọc, viết) về các 

chủ đề như: văn hóa và đất nước, 

sức khỏe, sở thích, tính cách con 

người, tiền bạc…ở mức độ… 

3(45/0/90) 
F050

10 

F05012 Tiếng Anh 3 

Giúp sinh viên vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản 

trong tiếng Anh để SV có thể giao 

tiếp được bằng tiếng Anh trong 

những tình huống cơ bản. Ngoài 

ra, SV còn được thực hành nghe, 

nói và viết những tình huống 

tiếng Anh cơ bản, thông dụng 

trong cuộc sống hàng ngày. Sau 

khi kết thúc học phần, SV đạt 

trình độ A2 theo khung tham 

chiếu châu Âu.tham chiếu châu 

Âu.  

3(45/0/90) 
F050

11 

A05040 

Vật lý đại 

cương B 

(LT+TH) 

Học phần trang bị cho người học 

một số kiến thức cơ bản và nâng 

cao về: Cơ học, Nhiệt học, Điện 

từ học, Trường và sóng điện từ, 

Sóng ánh sáng, Thuyết tương đối 

Einstein, Quang lượng tử, Cơ học 

lượng tử, Vật liệu điện, từ, quang 

– laser: phù hợp với ngành học để 

làm nền tảng cho các học phần cơ 

2(15/30/90)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

sở và chuyên ngành kỹ thuật; hiểu 

biết và ứng dụng vật lý trong khoa 

học, công nghệ và đời sống. 

A05041 
Hoá đại 

cương A 

Phần 1: Hóa đại cương 

Học phần cung cấp những kiến 

thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu 

tạo nguyên tử; liên kết hóa học và 

cấu tạo phân tử; các trạng thái tập 

hợp của vật chất), về cơ sở lý 

thuyết của các quá trình hoá học 

và hóa lý (nhiệt động hóa học; 

động hóa học; dung dịch phân tử; 

dung dịch điện ly; điện hóa học), 

làm nền tảng cho việc tiếp thu 

một số học phần cơ sở và chuyên 

ngành có liên quan. 

Phần 2: Hóa hữu cơ 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức và kỹ năng cơ 

bản về Hóa học hữu cơ nhằm ứng 

dụng trong thực phẩm, bao gồm: 

Một số vấn đề cơ bản của hóa học 

hữu cơ; Cấu tạo và tính chất cơ 

bản của các hydrocacbon; Cấu tạo 

và tính chất cơ bản của các dẫn 

xuất hydrocarbon đơn chức và đa 

chức thông dụng 

3(30/30/120)  

G05097 
Tin học cơ sở 

(LT+TH)  

- Nắm được những kiến thức, kỹ 

năng cơ bản về công nghệ thông 

tin: Tổng quan về công nghệ 

thông tin, biểu diễn và xử lý thông 

tin trên máy tính điện tử, tổng 

quan về máy tính; mạng máy tính 

và Internet; sử dụng hệ điều hành; 

sử dụng bộ phần mềm văn phòng.  

- Có khả năng sử dụng thành thạo 

hệ điều hành Microsoft Windows, 

phần mềm soạn thảo văn bản 

Microsoft Word, phần mềm xử lý 

bảng tính Microsoft Excel, phần 

mềm tạo bản thuyết trình 

Microsoft PowerPoint; đồng thời 

biết sử dụng các dịch vụ Internet 

để tìm kiếm, trao đổi thông tin. 

3(30/30/120)  

D05001 Sinh học đại Cung cấp kiến thức cơ bản về đại 3(30/30/120)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

cương - NN cương về cấu trúc và chức năng 

của tế bào, sinh học cơ thể thực 

vật và sinh học cơ thể động vật. 

Giới thiệu về cấu tạo cơ thể thực 

vật, sự thích nghi của rễ và lá, 

phản ứng của thực vật và 

hormone thực vật, sự phát triển 

của thực vật, sự sinh sản của thực 

vật có hoa. Sự phát triển phôi và 

tổ chức cơ thể động vật; hệ thần 

kinh và thụ cảm; hệ nội tiết; hệ 

vận động; hệ tuần hoàn; hệ hô 

hấp; hệ tiêu hoá; hệ niệu sinh dục. 

Khái quát về phân loại thực vật và 

động vật. Đa dạng của sinh giới: 

virus, vi khuẩn, tảo, nấm, địa y, 

thực vật bậc cao và động vật. 

 Học phần thực hành cung cấp 

cho sinh viên khối ngành Sinh 

học các kiến thức thực hành đại 

cương về nguyên tắc cấu tạo và 

cách sử sụng các loại thiết bị kính 

quang học, thực hiện tiêu bản hiển 

vi; về cấu trúc, chức năng và các 

hoạt động sống của tế bào động 

vật, thực vật; mô thực vật; các cấu 

trúc, cấu tạo nên cơ thể động vật 

có xương sống. Giải thích được 

sư đa dạng của thực vật bậc cao, 

động vật không xương sống bậc 

cao trong môi trường tự nhiên. 

Ứng dụng làm cơ sở để học các 

môn thực tập chuyên ngành thuộc 

các khối Nông Nghiệp, Thuỷ Sản, 

Công Nghệ Sinh học và Sinh học. 

D05002 Tế bào học 

Học phần cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản và hiện 

đại về cấu trúc và chức năng của 

tế bào – đơn vị tổ chức cơ bản của 

tất cả các cơ thể sống. Trên cơ sở 

kiến thức về tổ chức phân tử và 

siêu cấu trúc của các bào quan, về 

các quá trình hoạt động sống của 

các tế bào như trao đổi chất, trao 

đổi năng lượng, sinh sản của tế 

bào. Qua đó sinh vên có thể tiếp 

2(15/30/90)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

thu tốt các học phần cơ sở ngành 

như: cơ sở di truyền, sinh lý, sinh 

hóa, ... cũng như các học phần 

chuyên ngành công nghệ sinh 

học. 

A05008 
Giáo dục thể 

chất 1 

Giúp sinh viên thực hiện được các 

kỹ thuật chạy cự ly ngắn, chạy cự 

ly trung bình trong môn Điền 

kinh, biết cách tập luyện và vận 

dụng để nâng cao sức khỏe.   

1(0/30/60)  

A05009 
Giáo dục thể 

chất 2 

Giúp sinh viên thực hiện được các 

kỹ thuật cơ bản của môn bóng 

chuyền: Di chuyển, chuyền bóng, 

phát bóng, đập bóng, chắn bóng. 

Có được kỹ năng chơi bóng 

chuyền đơn giản, hiểu biết luật thi 

đấu môn bóng chuyền, công tác tổ 

chức và điều hành một giải đấu. 

1(0/30/60) 
A05

008 

A05010 
Giáo dục thể 

chất 3 

Giúp sinh viên hiểu biết về bóng 

đá cơ bản, có được kỹ năng chơi 

bóng đơn giản, hiểu biết luật thi 

đấu môn bóng đá, công tác tổ 

chức và điều hành một giải đấu. 

1(0/30/60) 
A05

009 

Z06001 

Đường lối 

Quốc phòng 

và An Ninh 

của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị những kiến thức cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, 

những quan điểm cơ bản của 

Đảng về xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân, 

chiến tranh nhân nhân, hiểu biết 

về nguồn gốc, bản chất chiến 

tranh, nghệ thuật đánh giặc của 

ông cha ta và nghệ thuật quân sự 

Việt Nam từ khi có Đảng. 

- Trang bị những kiến thức cơ bản 

về âm mưu thủ đoạn của các thế 

lực thù địch đối với cách mạng 

Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay, về chiến lược "diễn biến hòa 

bình", bạo loạn lật đổ của các thế 

lực thù địch; những nội dung chủ 

yếu địch lợi dụng Chủ đề dân tộc 

và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

3(45/0/90)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

- Trang bị kiến thức về chiến tranh 

công nghệ cao, xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ, lực lượng 

dự bị động viên, động viên công 

nghiệp quốc phòng, phong trào 

toàn dân đấu tranh phòng chống 

tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ 

an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, 

an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ biên giới, biển đảo Việt 

Nam. 

Z06002 

Công tác quốc 

phòng và an 

ninh 

Giúp người học hiểu được những 

kiến thức cơ bản về phòng chống 

âm mưu diễn biến hòa bình; cách 

thức xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ; chủ quyền biển đảo; các vấn 

đề về dân tộc, tôn giáo; phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 

bảo vệ an ninh trật tự và phòng 

chống tội phạm. 

2(30/0/60) 
Z06

001 

 Z06003 
Quân sự 

chung 

Giúp người học nắm và thực hành 

được những kiến thức, kỹ năng 

kỹ, chiến thuật quân sự cơ bản, 

cần thiết như: bản đồ, địa hình 

quân sự, các phương tiện chỉ huy 

để phục vụ cho nhiệm vụ học tập 

chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; 

tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử 

dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ 

binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, 

B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật 

sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ 

khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ 

khí lửa; vết thương chiến tranh và 

phương pháp xử lý; luyện tập đội 

hình khối; chiến thuật từng người 

trong chiến đấu tiến công và 

phòng ngự; thực hành kỹ thuật 

bắn súng tiểu liên AK. Nội dung 

gồm: sử dụng bản đồ địa hình 

quân sự, một số loại vũ khí bộ 

binh; thuốc nổ; cấp cứu ban đầu 

các vết thương chiến tranh; đội 

ngũ đơn vị; từng người trong 

chiến đấu tiến công và phòng ngự; 

2(20/65/170) 
Z06

002 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

kỹ thuật bắn súng bài 1b tiểu liên 

AK. 

 Z06004 

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

Hiểu được cách tổ chức lực lượng 

quân, binh chủng và lịch sử quân, 

binh chủng ở Việt Nam, tham 

quan một số đơn vị quân sự ở địa 

phương.  

2(10/10/40) 
Z06

003 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 

D06075 
Sinh học phân 

tử 

Cung cấp cho sinh viên có đủ kiến 

thức cơ bản về sinh học phân tử, 

cùng các phương pháp và kỹ thuật 

ứng dụng sinh học phân tử. Khái 

quát về cất trúc các Đại phân tử, 

trong đó nhấn mạnh đến protêin: 

Tầm quan trọng của các cầu nối 

yếu giữa các axid amin, các hình 

thức cuộn lại của prôtein; Chứng 

minh ADN là vật liệu di truyền; 

Sao chép ADN; Mã di truyền, quá 

trình dịch mã, vai trò của các 

ARN; Sự vận chuyển các protein 

ở tế bào sơ hạch và chân hạch; 

Phiên mã ở tế bào sơ hạch; Điều 

hoà phiên mã ở tế bào sơ hạch; 

Cơ chế sửa sai của ADN, ADN tái 

tổ hợp. 

2(30/0/60)  

C06010 
TH. Sinh học 

phân tử 

Nắm vững các quy định và các 

thao tác sử dụng các máy móc 

thiết bị trong phòng thí nghiệm. 

Thực hiện được các bước trong 

quy trình ly trích DNA và giải 

thích được công dụng của các hóa 

chất sử dụng. 

1(0/30/60)  

D06094 
Virus học đại 

cương 

Giới thiệu chuyên sâu về virus 

học phân tử và các yếu tố cơ bản 

liên quan đến virus; tạo cho sinh 

viên một cái nhìn sâu về  các loại 

vius tiêu biểu, bắt đầu với các loại 

virus RNA đơn giản nhất và nhỏ 

nhất, sau đó dần dần các loại virus 

phức tạp hơn và các loại virus 

DNA phức tạp nhất, tiếp theo đó 

là các loại khó phân loại viroids 

và prions; tạo một các nhìn tương 

đối về các chiến lược biểu hiện 

3(30/30/120)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

của virus, cơ chế gây bệnh virus, 

và các phản ứng của vật chủ. Tài 

liệu bài giảng được rút ra từ các 

giáo trình, các sách tham khảo, 

báo chí, nguồn trên mạng, bao 

gồm ICTV, NCBI, và CDC. 

C06012 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Trình bày những kiến thức và 

huấn luyện cho sinh viên những 

kỹ năng cơ bản cách tiếp cận thực 

hiện một đề tài nghiên cứu khoa 

học và viết báo cáo khoa học. Bao 

gồm các nội dung:  

(1) Đại cương về nghiên cứu khoa 

học;  

(2) Lựa chọn và đặt tên đề tài;  

(3) Xây dưng, chứng minh và 

trình bày luận điểm khoa học;  

(4) Tổ chức thực hiện đề tài;  

(5) Phương pháp viết báo báo 

khoa học.  

Ngoài ra sinh viên được hướng 

dẫn các biểu mẫu lập kế hoạch 

nghiên cứu khoa học. 

2(30/0/60)  

D06052 
Vi sinh học đại 

cương – NN 

Giúp sinh viên nhận biết thế giới 

vi sinh vật chung quanh chúng ta, 

tìm hiểu quy luật phát triển, 

phòng chống nhóm có hại và phát 

huy tính có lợi cho con người và 

môi trường; môn học này là nền 

tảng cho nhiều ngành học ứng 

dụng khác liên quan đến vi sinh 

vật như Vi sinh vật và chuyển hóa 

vật chất trong đất, Vi sinh vật 

Chăn nuôi và Thú y, Vi sinh vật 

Thủy sản và Công nghệ sinh học. 

3(30/30/120)  

D06053 Sinh hóa – NN 

Sinh viên học về cấu tạo hóa học 

của các đại phân tử như glucid, 

lipid, protid, acid nucleic, các chất 

nầy có nhiệm vụ che chở, cấu 

thành các tổ chức của cơ thể. 

Ngoài các đại phân tử này trong 

cơ thể còn có sự hiện diện một số 

chất dưới hàm lượng rất nhỏ 

nhưng rất quan trọng đó là các 

Vitamin và các Hormon, các chất 

này giữ vai trò xúc tác và điểu 

3(30/30/120)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

hòa các phản ứng xảy ra trong cơ 

thể sinh vật. Giúp sinh viên 

nghiên cứu về sự chuyển hóa các 

chất,  các quá trình trao đổi chất 

và trao đổi năng lượng, các quá 

trình sinh tổng hợp các chất, các 

chu trình oxid hóa của các sinh 

chất có trong động vật, thực vật 

và vi sinh vật. 

C06017 

Phương pháp 

phân tích vi 

sinh vật 

Mô tả học phần: Cung cấp người 

học những kiến thức về các 

phương pháp phân tích và kiểm 

nghiệm vi sinh vật; cách kiểm tra 

các phương pháp khử trùng khác 

nhau; các phương pháp định tính 

vi sinh vật qua quan sát trên kính 

hiển vi, lọc màng, nuôi cấy; các 

phương pháp định lượng vi sinh 

vật đếm khuẩn lạc và tế bào; quy 

trình phân tích các chỉ tiêu về một 

số loại vi sinh tiêu biểu gồm vi 

khuẩn, nấm mốc, nấm men; kỹ 

thuật cao phân tích vi sinh vật 

bằng phương pháp sinh học phân 

tử. 

2(30/0/60)  

C06018 
TH. PP phân 

tích vi sinh vật 

Biết cách sử dụng buồng đếm và 

máy hấp phụ quang phổ. Thực 

hiện được các bước trong phương 

pháp đếm trực tiếp trên buồng 

đếm và đo độ đục. 

So sánh hai phương pháp đánh giá 

vi sinh vật. 

1(0/30/60)  

D06061 
Cơ sở di 

truyền học 

Học phần trang bị cho người học 

kiến thức cơ bản về di truyền học: 

sự phân chia tế bào, quá trình 

nguyên nhiễm, giảm nhiễm, cấu 

tạo vật chất di truyền ở vi rút, vi 

khuẩn, các bào quan, định luật di 

truyền tính trạng thường và tính 

trạng liên kết giới tính, kiểm định 

Chi X2 nhằm giúp người học có 

được kiến thức và kỹ năng cần 

thiết để học các học phần chuyên 

sâu. 

3(30/30/120)  

D06082 
Sinh lý thực 

vật  

Học phần trang bị cho người học 

các kiến thức cơ bản về cấu trúc 
3(15/60/150)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

và hoạt động chức năng của cơ 

thể thực vật bao gồm quá trình 

trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng 

và nitơ, quang hợp và hô hấp, 

sinh trưởng và phát triển; về mối 

quan hệ giữa thực vật với môi 

trường; nhằm giúp người học hiểu 

và ứng dụng những quy luật sinh 

lý thực vật vào thực tiễn sản xuất 

nông nghiệp. 

D06085 
Thống kê sinh 

học  

Trang bị cho người học những 

ứng dụng cụ thể của thống kê vào 

lĩnh vực sinh học.  Đó là  những 

vấn đề về khảo sát mẫu, bài toán 

ước lượng, bài toán kiểm định, 

đặc biệt là bài toán phân tích 

phương sai và bố trí thí nghiệm đã 

và đang được dùng như một công 

cụ không thể thiếu trong nghiên 

cứu sinh học. 

3(15/60/150)  

D06096 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

– CNSH 

Cung cấp cho sinh viên một số 

kiến thức chuyên về CNSH. 

Thông qua đó, sinh viên được 

trang bị các thuật ngữ chuyên 

môn sử dụng trong chuyên ngành 

CNSH giúp hỗ trợ cho sinh viên 

nghiên cứu tài liệu chuyên ngành 

CNSH cũng như thực hiện luận 

văn tốt nghiệp đại học của mình. 

Nội dung học phần bao gồm 

nhiều chương có các thuật ngữ 

chuyên môn về các ngành học 

liên quan đến CNSH như vi sinh 

vật học, sinh học phân tử, cấy mô, 

chế biến thực phẩm, cây trồng 

chuyển gen, vi sinh vật và môi 

trường, an toàn sinh học. 

3(45/0/90)  

D06103 
Chất điều hoà 

sinh trưởng 

Học phần sẽ giới thiệu cho sinh 

viên về lịch sử nghiên cứu, 

phương pháp ly trích, cấu tạo hóa 

học, vai trò sinh học và cơ chế tác 

động của chất điều hòa sinh 

trưởng thực vật. Qua đó sinh viên 

có thể ứng dụng vào thực tế sản 

2(15/30/90) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

xuất nông nghiệp. 

D06104 

Nhập môn 

công nghệ 

miễn dịch 

Sinh viên nắm vững được khái 

niệm miễn dịch, biết cách phân 

loại miễn dịch và hiểu được bản 

chất, cơ chế của quá trình miễn 

dịch xảy ra trong cơ thể, nắm 

được nguyên lý và phương pháp 

hiến hành các phản ứng huyết 

thanh học, biết áp dụng các kiến 

thức của môn học để chẩn đoán, 

phòng chống các bệnh truyền 

nhiễm. 

2(30/0/60) 

 

D06105 
CNSH trong 

xử lý nước thải 

Học phần cung cấp những kiến 

thức về công nghệ sinh học, ứng 

dụng sinh học trong xử lý nước 

thải. Qua học phần này, người học 

hiểu được những quy trình cơ bản 

trong xử lý nước thải, hiểu được 

khái niệm phục hồi sinh học, và 

biết được cách sử dụng vi sinh vật 

để ứng dụng cho việc phục hồi 

sinh học, góp phần hạn chế tác 

động ô nhiễm môi trường. 

3(15/60/90)  

D06106 
Thực tế cơ sở - 

CNSH 

Tổ chức chuyến đi tham quan 

thực tế khoảng một tuần lễ để giới 

thiệu và hướng dẫn cho sinh viên 

thực hiện các hoạt động quan sát, 

trao đổi thông tin và khảo sát tình 

hình thực tiễn của một số đơn vị 

tiêu biểu như Viện nghiên 

cứu/nhà máy/cơ sở sản xuất liên 

quan về việc ứng dụng công nghệ 

sinh học. 

3(0/90/180) 

 

2.2. Kiến thức chuyên ngành 

D07162 
Vi sinh vật học 

công nghiệp 

Môn học cung cấp người học 

những kiến thức về vi sinh vật 

công nghiệp bao gồm vi khuẩn, 

nấm men, nấm mốc, và những 

hoạt động của chúng được ứng 

dụng trong sản xuất công nghiệp. 

Hoạt tính của hệ vi sinh vật và 

những biến đổi vi sinh, sinh lý, 

sinh hóa trong quá trình phát 

triển, tiến trình sản xuất và thu 

1(15/0/30) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

nhận sản phẩm lên men được 

trình bày chi tiết trên một số sản 

phẩm tiêu biểu. Vai trò của vi 

sinh vật trong thực phẩm, và nông 

nghiệp cũng được đề cập. 

D07163 

TH. Vi sinh 

vật học công 

nghiệp 

Ứng dụng được các quy trình thực 

hiện lên men rượu, lên men tương, 

lên men rau quả và nem chua. 

2(0/60/120) 

 

C07029 

Nhập môn 

công nghệ sinh 

học  

Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức chung bao quát về công 

nghệ sinh học. Bao gồm các nội 

dung sau: Giới thiệu Công nghệ 

Sinh học; Tế bào sinh vật; Các kỹ 

thuật của Công nghệ Vi sinh vật 

học; Công nghệ di truyền; Công 

nghệ Enzyme; Công nghệ Cấy 

mô thực vật; Sản xuất Thực 

phẩm; Sản xuất thức uống; Sản 

xuất các vật liệu cho công nghiệp; 

Sản xuất chất tăng vị. 

2(30/0/60) 

 

C07031 
Bộ gen và ứng 

dụng 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 

cơ bản về bộ gen học (genomics) 

và các kỹ thuật thường được ứng 

dụng trong nghiên cứu bộ gen của 

sinh vật đặc biệt tập trung vào đối 

tượng vi khuẩn. Sau khi học, sinh 

viên sẽ có được kỹ năng tìm hiểu 

và thực hiện thí nghiệm liên quan 

đến gen và chức năng gen của 

loài/giống. Ngoài ra, học phần 

cũng chú trọng làm thế nào để tìm 

được các dữ liệu bộ gen trên các 

trang web, và một số ứng dụng 

của bộ gen như sự biểu hiện gen 

và kỹ thuật microarray. 

2(30/0/60) 

 

C07032 
TH. Bộ gen và 

ứng dụng 

Ứng dụng các kiến thức gen vào 

thực hành thí nghiệm thực hiện kỹ 

thuật PCR. 

Phân tích và tổng hợp các ứng 

dụng dấu tử DNA trong đánh giá 

đa dạng sinh học cũng như ứng 

dụng tin sinh học trong phân tích 

genome. 

1(0/30/60) 

 

D07120 
Protein và 

enzyme học 

Giúp sinh viên hiểu rõ cấu trúc, 

đặc điểm và chức năng của 

protein-enzyme, là các đại phân 

2(30/0/60) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

tử sinh học đóng vai trò quan 

trọng trong tế bào và trong cơ thể 

sống. Giải thích được các phản 

ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể 

sinh vật và bên ngoài cuộc sống. 

Học phần cung cấp cho người học 

kỹ năng về ly trích và tinh sạch 

protein, enzyme. 

D07172 
TH. Protein và 

enzyme học 

Ứng dụng các kiến thức lý thuyết 

vào thực tế làm thí nghiệm trích 

ly các dạng hợp chât protein & 

enzyme. 

Hiểu được tính chất, đặc điểm của 

từng loại protease trong quá trình 

tinh sạch. 

2(0/60/120) 

 

D07164 Tin sinh học 

Giới thiệu kiến thức cơ bản về tin 

sinh học. Giới thiệu các cơ sở dữ 

liệu công nghệ sinh học và cách 

sử dụng chúng. Giới thiệu các 

phần mềm cơ bản thông dụng để 

giải quyết những vấn đề thường 

gặp phải trong nghiên cứu trình tự 

DNA và chuỗi acid amin. 

3(15/60/150) 

 

D07166 
Công nghệ di 

truyền 

Cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản (lịch sử, nguyên lý, 

khái niệm, lĩnh vực triển khai ứng 

dụng....) các quy trình thực tế về 

các kỹ thuật DNA và DNA tái tổ 

hợp, vector  như: isoenzyme, 

RFLP, RAPD, AFLP, PCR-RFLP, 

ISSR, chuyển gen vào tế bào sinh 

vật. 

3(30/30/120) 

 

B08018 
Khởi sự doanh 

nghiệp 

Học phần trang bị những lý thuyết 

cơ bản về khởi sự kinh doanh và 

tạo lập doanh nghiệp cho sinh 

viên: Môi trường kinh doanh, tố 

chất, kỹ năng cần có của chủ 

doanh nghiệp; các phương pháp 

lựa chọn ý tưởng kinh doanh, nội 

dung cơ bản của kế hoạch kinh 

doanh khởi sự. Triển khai các 

hoạt động kinh doanh và  trách 

nhiệm và những rủi ro thường gặp 

của các nhà khởi sự. 

2(30/0/60) 

 

D07077 
Nuôi cấy mô 

tế bào thực vật 

Sinh viên được giới thiệu về lịch 

sử hình thành môn học, nguyên lý 
3(30/30/120) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

của nuôi cấy tế bào thực vật, 

nguyên tắc trong thiết kế phòng 

nuôi cấy mô tế bào. Những ứng 

dụng của nuôi cấy mô trong sản 

xuất một lượng lớn cây trồng sạch 

bệnh và đạt chất lượng về phẩm 

chất. Ứng dụng những quy trình 

trong nuôi cấy mô để chọn tạo 

giống cây trồng mới, phục hồi 

giống cây trồng bị thoái hóa. 

Những nguyên tắc cơ bản trong 

thuần dưỡng cây cấy mô để đảm 

bảo cây cấy mô có tỷ lệ sống cao 

khi chuyển từ điều kiện phòng thí 

nghiệm ra điều kiện bên ngoài. 

Những vấn đề thường gặp phải 

trong nuôi cấy mô và cách xử lý.  

D07005 

Di truyền và 

chọn giống 

thủy sản 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về di 

truyền như cơ sở vật chất di truyền 

và cơ chế xác định giới tính ở cá; 

các qui luật di truyền, các kỹ  thuật 

di truyền thực nghiệm và ứng 

dụng của các kỹ thuật này trong 

việc cải thiện chất lượng giống 

thủy sản. 

3(30/30/120) 

Tự 

chọn 

3TC 

D07183 

Vi sinh trong 

an toàn thực 

phẩm 

Môn học cung cấp người học 

những kiến thức về vi sinh vật 

thực phẩm bao gồm vi khuẩn, 

nấm men, nấm mốc, và những 

hoạt động của chúng liên quan 

đến việc bảo quản và an tòan thực 

phẩm. Vai trò có lợi và những 

hoạt động gây hư hỏng thực phẩm 

do vi sinh vật. Chỉ ra nguồn gốc 

nhiễm hỏng, Vi sinh vật gây bệnh, 

gây độc. Các phương pháp bảo 

quản thực phẩm tránh hư hỏng và 

ngộ độc thực phẩm. 

3(30/30/120) 

D07165 
Nuôi cấy tế 

bào động vật 

Củng cố và nâng cao kiến thức về 

tế bào người và động vật cho sinh 

viên. Từ đó trình bày, hiểu được 

các nguyên tắc và điều kiện thực 

hành thí nghiệm nuôi cấy mô, tế 

bào động vật thông qua các ứng 

dụng trong đời sống ngày nay, 

4(30/60/180) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

đặc biệt là trong lĩnh vực y dược. 

D07175 
Công nghệ 

sinh học Tảo 

Sinh viên học về những đặc điểm 

sinh học như hình thái, dinh 

dưỡng, sinh sản và phân bố của 

một số ngành tảo gồm Vi khuẩn 

Lam (Tảo Lam), Tảo Lục, Tảo 

Mắt, Khuê Tảo, Tảo Nâu, Tảo Đỏ, 

Song Chiên Tảo và Kim Tảo. 

Giúp sinh viên vận dụng được các 

đặc điểm để so sánh các đặc điểm 

giống và khác nhau giữa các 

ngành tảo. Ngoài ra, giúp sinh 

viên còn học được các ứng dụng 

của tảo hiện nay trong nông 

nghiệp, công nghiệp và y học và 

môi trường; dựa vào các đặc tính 

sinh học của tảo, thảo luận và dự 

đoán các hướng ứng dụng mới của 

tảo trong tương lai. Biết được môi 

trường nước có thể chứa độc tố 

khi tảo phát triển nhiều bất 

thường. 

3(30/30/120) 

 

D07170 

Thực tập 

ngành nghề 1 

– CNSH 

Học phần rèn luyện cho người 

học kỹ năng thực hành sản xuất 

tại các trung tâm sản xuất, trung 

tâm y tế dự phòng, nhà máy chế 

biến thực phẩm… và củng cố lại 

kiến thức đã học về: kỹ thuật 

kiểm nghiệm vi sinh vật, quy 

trình sản xuất nấm, thực phẩm, 

bia, rượu, nước giải khát, các 

trang thiết bị phục vụ cho sản xuất 

và nghiên cứu; nhằm giúp người 

học nâng cao năng lực vận dụng 

kiến thức và kỹ năng đã học vào 

thực tế sản xuất, nâng cao năng 

lực làm việc và nghiên cứu sau 

khi ra trường. 

Thực tập tại nhà máy, trung tâm 

nghiên cứu: (6-8 tuần). 

4(0/120/240) 

 

D07171 

Thực tập 

ngành nghề 2 - 

CNSH 

Học phần rèn luyện chuyên sâu 

hơn cho người học kỹ năng thực 

hành sản xuất tại các trung tâm 

sản xuất, trung tâm y tế dự phòng, 

nhà máy chế biến thực phẩm… và 

thực tập lại kiến thức đã học về: 

4(0/120/240)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

kỹ thuật kiểm nghiệm vi sinh vật, 

quy trình sản xuất nấm, thực 

phẩm, bia, rượu, nước giải khát, 

các trang thiết bị phục vụ cho sản 

xuất và nghiên cứu; nhằm giúp 

người học nâng cao năng lực vận 

dụng kiến thức và kỹ năng đã học 

vào thực tế sản xuất, nâng cao 

năng lực làm việc và nghiên cứu 

sau khi ra trường. 

Thực tập tại nhà máy, trung tâm 

nghiên cứu: (6-8 tuần). 

D07173 

Hoạt chất 

thiên nhiên có 

hoạt tính sinh 

học 

Học phần cung cấp kiến thức cơ 

bản về những hợp chất biến 

dưỡng thứ cấp tự nhiên, là những 

chất phân lập được từ thực vật, 

động vật không xương sống, động 

vật sống dưới nước và các loài 

nấm. Học phần nâng cao kiến 

thức của nhóm chất có số lượn 

nhiều và vai trò quan trọng, cùng 

một số nhóm tuy có số lượng hạn 

chế nhưng cấu trúc phức tạp, hoạt 

tính đa dạng. Từ học phần này 

trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về tính chất sinh học, hóa 

học và phương pháp phân tích để 

xác định cấu trúc, ứng dụng chất 

thiên nhiên trong thực tế, góp 

phần với các học phần khác trong 

chương trình đào tạo giúp người 

học có kỹ năng thực nghiệm tốt 

và áp dụng vào đời sống. 

4(30/60/180)  

D07019 

SX giống và 

trồng rong 

biển 

Học phần cung cấp vai trò, sử 

dụng và tình hình khai thác về 

nguồn lợi của rong biển trên thế 

giới. một số biện pháp khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi rong biển ở 

việt nam. Các khái niệm cơ bản về 

rong biển, đặc điểm sinh học, biện 

pháp kỹ thuật sản xuất giống. nắm 

được mối quan hệ giữa môi 

trường và rong biển, phương thức 

sinh sản và sự phân bố của rong 

biển. các đặc điểm sinh học và kỹ 

thuật nuuoi trồng một số loại rong 

3(30/30/120)  
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

biển có giá trị kinh tế, cũng như 

các phương pháp sử dụng hợp lý 

các loại hình mặt nước để đưa các 

loài rong biển có giá trị kinh tế 

vào nuôi trồng và những ứng dụng 

của rong biển trong Nuôi trồng 

Thủy sản. từ những kiến thức cơ 

bản của môn học này, sinh viên có 

thể độc lập nghiên cứu và ứng 

dụng trong ngành Nuôi trồng 

Thủy sản và các lĩnh vực có liên 

quan. 

D07176 
Phát triển sản 

phẩm CNSH 

Môn học giúp sinh viên trang bị 

những kiến thức cơ bản và kỹ 

năng phát triển sản phẩm, lập kế 

hoạch và tổ chức thực hiện và 

quản lý các hoạt động phát triển 

sản phẩm, phương pháp tạo sản 

phẩm mới trong phòng thí 

nghiệm, pilot, sản xuất và thương 

mại hóa sản phẩm, giúp người học 

có đủ khả năng tham gia trực tiếp 

vào các hoạt động phát triển sản 

phẩm sinh học tại các doanh 

nghiệp sau khóa học 

3(15/60/150)  

D07178 Nấm học 

Nấm là một trong ngành phụ của 

ngành Thực vật, là một trong năm 

đối tượng nghiên cứu của môn Vi 

sinh vật học; nấm là một trong 

những nhóm vi sinh vật chân 

hạch, phát triển nhanh trong điều 

kiện tự nhiên; chúng có những 

loài gây ra những thiệt hại trên 

người, gia súc và cây trồng nhưng 

cũng có những loài có ích cho con 

người như cung cấp nhiều acid 

hữu cơ, kháng sinh, thức ăn, dược 

liệu, chuyển hóa nhiều hợp chất 

hữu cơ thành phân hữu 

cơ….Chính vì vậy, học viên cần 

nắm bắt những quy luật phát triển 

tự nhiên [vòng đời] của chúng để 

phục vụ tốt cho con người và hạn 

chế mức thiệt hại do chúng gây 

ra. 

1(15/0/30) 
Tự 

chọn 

3TC 

D07179 TH. Nấm học Ứng dụng kiến thức đặc điểm các 2(0/60/120) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

loài nấm thực hành miêu tả đặc 

tính một số loài nấm. 

Nhận dạng được một số loài nấm 

phổ biến. 

D07182 CNSH Dược 

Học phần cung cấp kiến thức về 

ứng dụng công nghệ sinh học 

trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác phòng ngừa, 

chẩn đoán, và điều trị bệnh cho 

nhân dân. 

3(15/60/150) 

D07180 

Công nghệ sản 

xuất nấm ăn và 

nấm dược liệu 

Sinh viên học về đặc điểm hình 

dạng, kích thước, cấu tạo và phân 

loại nấm. Học phần này cung cấp 

các thông tin về qui luật phát triển 

tự nhiên (vòng đời) của nấm, vai 

trò của nấm đối với con người. 

Bên cạnh đó, học phần còn trang 

bị cho người học những kĩ năng 

cơ bản của kĩ thuật trồng nấm, 

một nội dung trọng tâm và là cơ 

sở của công nghệ sinh học ứng 

dụng trong bảo tồn, lai tạo, phân 

lâp, tuyển chọn trồng các loại nấm 

ăn và nấm dược liệu. 

3(15/60/150) 

D07181 
Lên men thực 

phẩm 

Nội dung chủ yếu nhấn mạnh về 

chức năng và vai trò của hệ vi 

sinh vật bao gồm nấm mốc, nấm 

men và vi khuẩn axít lactic đối 

với các quá trình lên men trong 

thực phẩm. Hoạt tính của hệ vi 

sinh vật và những biến đổi vi 

sinh, sinh lý, sinh hóa trong quá 

trình lên men được trình bày chi 

tiết trên một số sản phẩm lên men 

tiêu biểu và phương pháp lên men 

của các sản phẩm này được thực 

hiện trong phần thực hành. Những 

kiến thức về tính dinh dưỡng và 

tính an toàn của sản phẩm lên 

men cũng được đề cập đến. 

Học phần cung cấp cho người học 

những kỹ năng, thao tác về lên 

men thực phẩm, từ đó người học 

có thể ứng dụng và tự chế biến.  

3(15/60/150) 

C07042 
Công nghệ sản 

xuất phân sinh 

Tổng quan về vai trò, vi trí của vi 

sinh vật có ích như vi sinh vật cố 
2(30/0/60) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

học và phân 

hữu cơ 

định đạm, hòa tan lân, tổng hợp 

IAA... Mô tả các phương pháp lên 

men các nhóm vi khuẩn có lợi 

trong điều kiện đơn giản với vật 

liệu rẽ tiền, sản xuất chất mang 

phù hợp như phân hữu cơ hay 

chất liệu có sẵn tại chỗ, sản xuất 

phân hữu cơ (theo quy trình của 

FAO) và phân hữu cơ – vi sinh… 

D07123 

TH. CNSX 

phân sinh học 

và phân hữu 

cơ 

Học phần “Thực tập sản xuất phân 

sinh học và phân hữu cơ” cần thiết 

cung cấp những kiến thức cơ bản 

cho sinh viên từ kỹ năng phân tích 

thành phần hóa học nguyên liệu 

cũng như kỹ năng thực tế sản 

xuất. Đồng thời, trang bị kiến thức 

vững chắc cho sinh viên về 

phương pháp chọn nguyên liệu 

trong sản xuất phân hữu cơ và 

phân sinh học nhằm thu được sản 

phẩm đạt chất lượng tối ưu. 

1(0/30/60) 
 

C07048 

Công nghệ 

sinh học trong 

y dược 

Trình bày các khái niệm và những 

ứng dụng của công nghệ sinh học 

trong dược phẩm. Các công nghệ 

sản xuất và thu nhận sinh dược 

phẩm. Phương pháp phát hiện ra 

một dược phẩm mới và các kĩ 

thuật thuật mới trong nghiên cứu 

sinh dược phẩm. Khái niệm và 

các tính chất của vật liệu sinh học 

để ứng dụng trong việc chữa bệnh 

trong y học. 

2(30/0/60) 

Tự 

chọn 

2TC 

C07051 

Công nghệ 

sinh học trong 

thủy sản 

Môn học nhằm sẽ tập trung thảo 

luận về các ứng dụng của công 

nghệ sinh học trong di truyền thủy 

sản như quản lý cá bố mẹ, nhiễm 

sắc thể, chuyển gen và những biến 

động về di truyền. 

2(30/0/60) 

D07169 
Sinh học phân 

tử cây trồng 

Cung cấp cho sinh viên các lý 

thuyết cơ bản về: (1) Sự điều hòa 

sinh trưởng và đáp ứng với môi 

trường trên cây trồng ở mức độ di 

truyền phân tử; (2) Các kiến thức 

về gen ở mức độ phân tử; (3) 

3(15/60/150) 

Tự 

chọn 

3TC 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

Những kỹ thuật về di truyền và 

sinh học phân tử ở thực vật bậc 

cao. Sinh viên học lý thuyết về 

các kỹ thuật sinh học phân tử áp 

dụng trên cây trồng. 

D07168 
Bảo tồn đa 

dạng sinh học 

Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về mối quan hệ 

phụ thuộc lẫn nhau giữa rừng và 

động vật hoang dã và những tác 

động của con người vào môi 

trường ảnh hưởng đến sự tồn tại 

của các loài hoang dã. Biết được 

phương pháp quản lý rừng và 

phòng chống cháy rừng và 

phương pháp quản lý và bảo tồn 

động vật hoang dã. Ý thức được 

tầm quan trọng của việc phòng 

chống cháy rừng và tham gia tích 

cực vào việc cải thiện bảo vệ môi 

trường nhằm giúp sinh quyển phát 

triển bền vững.  

Cung cấp các kỹ năng cho việc 

quản lý và bảo vệ rừng, ngăn 

ngừa và giải quyết các vấn đề môi 

trường ảnh hưởng đến các loài 

hoang dã. Cung cấp cho sinh viên 

và cộng đồng cơ hội tham gia tích 

cực trong việc phòng chống cháy 

rừng nhằm giải quyết các vấn đề 

môi trường phát triển bền vững. 

3(15/60/150) 

D07167 

Vi sinh vật và 

chuyển hóa vật 

chất trong đất 

Cung cấp kiến thức cơ bản về vai 

trò của hệ vi sinh vật trong đất, sự 

phân bố của các nhóm vi sinh vật 

trong đất, vai trò của vi sinh vật 

đất trong sự chuyển hóa vật chất 

trong đất cũng như vai trò của 

phân hữu cơ trong việc khống chế 

các mầm bệnh gây hại cây trồng 

và đề xuất chiến lược quản lý 

bệnh hại cây trồng có nguồn gốc 

từ đất. 

3(15/60/150) 

C07050 

CNSH trong 

chọn giống 

thực vật 

Giúp sinh viên nắm được những 

nguyên lý cơ bản về công nghệ 

sinh học và ứng dụng trong công 

tác cải thiện giống cây trồng. 

2(15/30/90)  

D07177 Vi khuẩn gây Môn học giúp sinh viên nắm 2(15/30/90) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

bệnh trong 

thuỷ sản 

nguyên nhân và điều kiện phát 

sinh vi khuẩn. Trang bị cho sinh 

viên có kiến thức hoàn chỉnh về 

bệnh học thuỷ sản nói chung và 

kiến thức chuyên sâu của bệnh vi 

khuẩn trên động vật thuỷ sinh nói 

riêng giúp sinh viên có thể ứng 

dụng thực tế sản xuất và công tác 

nghiên cứu. 

C07030 

An toàn trong 

thực phẩm và 

môi trường 

Nhằm giới thiệu cho sinh viên 

phần lớn các vi sinh vật gây bệnh 

trong thực phẩm, một số phương 

pháp bảo quản, quản lý an toàn 

thực phẩm và môi trường. 

Sau khi kết thúc khóa học sinh 

viên sẽ được hiểu kiến thức cơ 

bản về vi sinh vật gây bệnh thực 

phẩm, hiểu được nguyên nhân 

gây ra sự hư hỏng thực phẩm và 

những mầm bệnh vi sinh thực 

phẩm, có cơ hội làm quen  với 

công nghệ kỹ thuật bảo quản tồn 

trữ liên quan vấn đề an toàn thực 

phẩm, có kiến thức cơ bản cần 

thiết trong việc xác định những 

mối nguy cơ và nhận định kiểm 

tra đánh giá về các quy trình chế 

biến thực phẩm, có kiến thức về 

vấn đề ô nhiễm môi trường và 

một số cách khắc phục ô nhiễm 

môi trường. 

2(30/0/60) 
 

2.3. Khoá luận tốt nghiệp và tương đương 

C28002 

Khóa luận tốt 

nghiệp – 

CNSH 

Giúp sinh viên tổng hợp và vận 

dụng các kiến thức của mình đã 

tích luỹ được giải quyết một vấn 

đề khoa học liên quan đến lĩnh 

vực công nghệ sinh học. Sinh 

viện nhận đề tài cán bộ hướng 

dẫn trực tiếp. Sinh viên vận dụng 

các kiến thức cơ bản về phương 

pháp nghiên cứu và các kiến 

thức, các kỹ thuật chuyên môn 

có liên quan đến CNSH. Biết 

tiến hành các bước thí nghiệm 

theo phương pháp khoa học và 

trình bày báo cáo kết quả trước 

10(0/300/600) 

Tự 

chọn 

10 

TC 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

hội đồng cũng như đăng báo 

khoa học. 

C08006 
Vi sinh học 

môi trường 

Giúp sinh viên nhận biết thế giới 

vi sinh vật chung quanh chúng ta, 

tìm hiểu quy luật phát triển, 

phòng chống nhóm có hại và phát 

huy tính có lợi cho con người và 

môi trường; đây là nền tảng cho 

nhiều ngành học ứng dụng khác 

liên quan đến vi sinh vật như Vi 

sinh vật và chuyển hóa vật chất 

trong đất, Vi sinh vật Chăn nuôi 

và Thú y, Vi sinh vật Thủy sản, 

Vi sinh vật môi trường và Công 

nghệ sinh học. 

2(30/0/60) 

C08007 

TH. Vi sinh 

học môi 

trường 

Ứng dụng các kiến thức cơ bản 

của vi sinh vật vào các quá trình 

chuyễn hóa vật chất trong đất và 

quan sát một số hình dạng của vi 

sinh vật trong tự nhiên. 

1(0/30/60) 

D08021 
Nông nghiệp 

công nghệ cao 

Hiểu và biết được các khái niệm 

về nông nghiệp công nghệ cao và 

tình hình sản xuất của các mô 

hình. Từ đó nhận biết và đánh giá 

được thuận lợi và khó khăn, hiểu 

biết về các yêu cầu, thành phần kỹ 

thuật của mô hình 

2(30/0/60) 

D08018 Cây dược liệu 

Nội dung của học phần bao 

gồm các nội dung về sinh học 

và sự phát triển của cây, phân 

loại cây theo đặc điểm của cây 

dược liệu thông dụng, các 

thành phần, tác dụng của cây, 

kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch và chế biến. 

Qua học phần sinh viên có 

thể phân biệt được cây dược 

liệu và hiểu được tính chất 

cây dược liệu và trồng cây 

dược liệu. 

2(15/30/90) 

D08022 
Năng lượng 

sinh học 

Sinh viên học về những quá trình 

phản ứng cung cấp, chuyển hóa và 

tiêu hao năng lượng, có tác dụng 

điều hòa và thúc đẩy trao đổi chất 

của cơ thể sinh vật. Giúp sinh viên 

2(30/0/60) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

nắm vững các cơ sở trao đổi chất 

và trao đổi năng lượng của cơ thể 

sống, oxy hóa sinh học, chuỗi hô 

hấp và phản ứng của chuỗi hô hấp. 

Ngoài ra, học phần còn giúp sinh 

viên giải thích các chu trình năng 

lượng sinh học và chu trình ATP. 

D07091 
CNSH sau thu 

hoạch 

Trang bị cho sinh viên những hiểu 

biết về các phương pháp bảo quản 

nông sản sau khi thu hoạch; các 

hệ thống thu hoạch và những yếu 

tố ảnh hưởng đến chất lượng nông 

sản. 

2(30/0/60) 

D08031 
Công nghệ 

nano sinh học 

Sinh viên học về những vấn đề 

thuộc công nghệ nano, vật liệu 

nano, các tính chất của vật liệu 

nano. Bên cạnh đó học phần cung 

cấp cho sinh viên những ứng 

dụng hiện đại của công nghệ nano 

trong các lĩnh vực nông nghiệp, y 

học, thực phẩm, môi trường… 

2(30/0/60) 

D08017 
IPM trong bảo 

vệ thực vật 

Môn học cung cấp kiến thức về 

quản lý dịch hại tổng hợp và sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, trên 

cở sở đó có biện pháp sử dụng 

IPM có hiệu quả đồng thời sử 

dụng thuốc BVTV an toàn, không 

gây ô nhiễm môi trường, không 

tồn dư thuốc BVTV trong nông 

sản và giữ cân bằng hệ sinh thái tự 

nhiên. 

2(15/30/90) 

D08056 CNSH biển 

Học phần cung cấp cho người học 

kiến thức cơ bản về phân lập, 

tuyển chọn, tách chiết, sản xuất 

các chất có hoạt tính sinh học và 

sinh khối từ sinh vật biển bằng các 

biện pháp công nghệ sinh học. 

2(15/30/90) 

D08057 

Quản lý chất 

lượng trong 

CNSH 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về: vị trí, 

đặc điểm, vai trò của chất lượng 

và quản lý chất lượng các sản 

2(30/0/60) 
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STT/ mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

phẩm liên quan đến CNSH; các 

phương thức quản lý chất lượng; 

một số chỉ tiêu chất lượng của sản 

phẩm; một số phương pháo và kỹ 

thuật quản lý chất lượng; các tiêu 

chuẩn hóa; hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 

và Quốc tế; đánh giá sự phù hợp 

của sản phẩm CNSH. 

B07084 E-marketing 

Học phần giới thiệu tầm quan 

trọng của Marketing trong thời đại 

kỹ thuật số. Học phần tập trung 

vào phân tích hoạt động bán hàng 

qua mạng với các công cụ truyền 

thông mới như: marketing qua 

công cụ tìm kiếm, marketing qua 

mạng xã hội, email marketing, 

mobile marketing…. Qua đó, sinh 

viên có khả năng nhận biết được 

các công cụ Digital marketing để 

vận dụng vào quá trình lập kế 

hoạch truyền thông marketing. 

Đồng thời có thể đọc và phân tích 

các số liệu tương ứng với từng 

công cụ trong việc đo lường hiệu 

quả của hoạt động Digital 

Marketing. 

3(45/0/90) 

 

8. Hướng dẫn thực hiện 

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Sinh học của 

Trường Đại học Kiên Giang được xây dựng căn cứ Theo Thông tư 22/2017/TT-

BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết 

định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Kiên Giang ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ. 
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Khối lượng kiến thức của khoá học 4,5 năm là 151 tín chỉ (Không tính các học 

phần GDTC và GDQP) được phân bố trong 9 học kỳ. Kế hoạch giảng dạy được dự 

kiến như sau: 

Kế hoạch giảng dạy 

 

HỌC 

KỲ 
MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC ĐKTQ 

1 Học phần bắt buộc 16   

16 Z05005 Triết học Mác - Lênin 3   

TC A05005 Pháp luật đại cương 2   

  D05001 Sinh học đại cương-NN 3   

  A05041 Hóa đại cương A 3   

  F05010 Tiếng Anh 1 3   

  A05008 Giáo dục thể chất 1 -   

  D05002 Tế bào học 2   

   Z06001 
Đường lối Quốc phòng và An Ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam  
-   

2 Học phần bắt buộc 18   

18 Z05006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Z05005 

TC Z05007 Chủ nghĩa xã hội học  2 
 

 
D06061 Cơ sở di truyền học 3 

 
  F05011 Tiếng Anh 2 3 F05010 

  G05097 Tin học cơ sở 3 
 

  D06052 Vi sinh học đại cương-NN 3 
 

  A05040 Vật lý đại cương B 2 
 

  Z06002 Công tác quốc phòng - an ninh - Z06001 

  A05009 Giáo dục thể chất 2 - A05008 

3 Học phần bắt buộc 19 
 

20 A05003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Z05007 

TC F05012 Tiếng Anh 3 3 F05011 

  D06094 Virus học đại cương 3 
 

  D06085 Thống kê sinh học 3 
 

  D06075 Sinh học phân tử 2 
 

  C06010 TH. Sinh học phân tử 1 
 

  C07029 Nhập môn công nghệ sinh học 2 
 

  A05010 Giáo dục thể chất 3 - A05009 

  Z06003 Quân sự chung - Z06002 

4 Học phần bắt buộc 14   

17 Z05008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2   
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HỌC 

KỲ 
MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC ĐKTQ 

TC D06053 Sinh hóa-NN 3   

  C06017 Phương pháp phân tích vi sinh vật 2   

  C06018 TH. Phương pháp phân tích VSV 1   

 D06082 Sinh lý thực vật 3  

  D06096 Tiếng Anh chuyên ngành - CNSH 3   

  Z06004 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật -   

  Học phần tự chọn 3   

  D07005 Di truyền và chọn giống thủy sản 3   

  D07183 Vi sinh trong an toàn thực phẩm 3   

5 Học phần bắt buộc 15   

18 D06106 Thực tế cơ sở - CNSH  3   

TC D07177 Vi khuẩn gây bệnh trong thủy sản 2   

  D06103 Chất điều hoà sinh trưởng 2   

  D07162 Vi sinh vật học công nghiệp 1   

  D07163 TH. Vi sinh vật học công nghiệp 2   

  C06012 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2   

  D07164 Tin Sinh học 3   

  Học phần tự chọn 3   

  D07178 Nấm học 2   

  D07179 TH. Nấm học 1   

  D07182 CNSH Dược 3   

  D07180 Công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu 3   

  D07181 Lên men thực phẩm 3   

6 Học phần bắt buộc 15   

18  

TC 
C07042 

Công nghệ sản xuất phân sinh học và phân hữu 

cơ 
2   

 
D07123 

TH. Công nghệ sản xuất phân sinh học và phân 

hữu cơ 
1   

  D07077 Nuôi cấy mô tế bào thực vật 3   

  C07030 An toàn trong thực phẩm và môi trường 2   

  D07165 Nuôi cấy tế bào động vật 4   

  D07166 Công nghệ di truyền 3   

  Học phần tự chọn 3   

  D07167 Vi sinh vật và chuyển hóa vật chất trong đất 3   

  D07168 Bảo tồn đa dạng sinh học 3   

  D07169 Sinh học phân tử cây trồng 3   

7 Học phần bắt buộc 13   

15 D07170 Thực tập ngành nghề 1 - CNSH 4   

TC C07031 Bộ gen và ứng dụng 2   
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HỌC 

KỲ 
MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC ĐKTQ 

  C07032 TH. Bộ gen và ứng dụng 1   

  D07120 Protein và enzyme học 2   

  D07172 TH. Protein và enzyme học 2   

 C07050 CNSH trong chọn giống thực vật 2  

  D06104 Nhập môn công nghệ miễn dịch 2   

  Học phần tự chọn 2   

  C07051 Công nghệ sinh học trong thủy sản 2   

  C07048 Công nghệ sinh học trong y dược 2   

8 Học phần bắt buộc 16   

16 D07171 Thực tập ngành nghề 2 - CNSH 4   

TC D07173 Hoạt chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học 4   

 D07019 SX giống và trồng rong biển 3   

  D06105 CNSH trong xử lý nước thải 2   

  D07175 Công nghệ sinh học Tảo 3  

9 Học phần bắt buộc 15   

15 

TC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

B08018 Khởi sự doanh nghiệp 2   

D07176 Phát triển sản phẩm CNSH 3   

C28002 Khóa luận tốt nghiệp 10   

Hoặc chọn thay thế 10 TC cho Khóa luận tốt nghiệp 10   

C08006 Vi sinh học môi trường 2   

C08007 TH. Vi sinh học môi trường 1   

B07084 E_marketting 3   

D08021 Nông nghiệp công nghệ cao 2   

D08022 Năng lượng sinh học 2   

D08031 Công nghệ nano sinh học 2   

D07091 CNSH sau thu hoạch 2   

D08017 IPM trong bảo vệ thực vật 2   

D08056 CNSH biển 2   

D08018 Cây dược liệu 2   

D08057 Quản lý chất lượng trong CNSH 2   

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo sinh viên tham khảo ý kiến của cố vấn học tập 

để lập kế hoạch học tập cho toàn khóa học cho phù hợp. Trước khi bắt đầu học kỳ, Nhà 

trường thông báo lịch học dự kiến cho từng ngành, danh sách các học phần bắt buộc và 

tự chọn dự kiến, làm căn cứ để sinh viên đăng ký khối lượng học tập. 
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Ngoài các học phần đã tích lũy, để đạt được mục tiêu tốt nghiệp sinh viên phải 

tích lũy chứng chỉ kỹ năng mềm, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo quy định của 

Trường. 

Chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT 

ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp với 

sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập. 

  

HIỆU TRƯỞNG 
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