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C                     C               ọc 

Bằ    ố       p  T  c  ĩ kỹ   uậ   ( ố  vớ   ị     ớ   ứ   dụ  ) 

                                 T  c  ĩ k  a  ọc  ( ố  vớ   ị     ớ       ê  cứu) 

17.1. Mục   êu         

17.1.1. Mục tiêu chung 

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học, người học có 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. 

17.1.2. Mục tiêu cụ thể 

a. Theo định hướng ứng dụng: 

Kết thúc khóa học đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học, học viên được trang bị 

kiến thức cơ sở nâng cao, được nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu, khả năng 

đáp ứng nhu cầu kinh tế-xã hội. Cụ thể là: 

+ Học viên được cập nhật các kiến thức chuyên sâu, các kiến thức công nghệ mới của ngành 

công nghệ sinh học.  

+ Học viên biết thu thập thông tin, xử lý thông tin, biết phân tích và tổng hợp thông tin khoa 

học, công nghệ, vận dụng được các  kiến thức công nghệ mới và áp dụng trong các lĩnh vực 

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

+  Học viên có khả năng  làm việc chủ động, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn sâu, trong 

tập thể đa lĩnh vực đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp với sự tham gia của chuyên gia 

đến từ nhiều ngành khác nhau. 

+ Học viên có khả năng phân tích những bất hợp lý, những thiếu sót công nghệ trong các dây 

chuyền sản xuất và giải quyết các vấn đề của ngành công nghệ sinh học, có kỹ năng sử dụng các 

kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành  kỹ thuật sinh học đáp ứng yêu cầu xã hội. 

b. Theo định hướng nghiên cứu: 

Kết thúc khóa học, học viên được trang bị kiến thức cơ sở nâng cao, được nâng cao kỹ năng 

thực hành, khả năng nghiên cứu, khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế-xã hội. Cụ thể là: 

+ Học viên được cập nhật các kiến thức chuyên sâu, các kiến thức công nghệ mới, các kỹ 

thuật mới trong nghiên cứu của ngành công nghệ sinh học.  

+ Học viên nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng phân tích, tổng hợp 

thông tin, có khả năng tự tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật các công 

cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của công nghệ sinh học. 

+ Học viên có kỹ năng thực hành tốt  nhằm đáp ứng các yêu cầu  trong các lĩnh vực nghiên 

cứu, sản xuất các sản phẩm ngành công nghệ sinh học. Có phương pháp làm việc khoa học và 

chuyên nghiệp, có khả năng trình bày và làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành, hội nhập được 

trong môi trường quốc tế. 

      + Học viên có khả năng phát hiện khoảng trống trong khoa học công nghệ ở phạm vi chuyên 

ngành. Từ đó có  thể tự hình thành các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung, mục đích, 

mục tiêu và tổ chức triển khai nghiên cứu một đề tài khoa học công nghệ.  



Chương trình là cơ sở kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ 

17.2. T ờ    a          

      Khóa đào tạo theo thiết kế  1-2 năm (2 học kỳ chính) theo quy chế đào tạo tín chỉ. 

17.3. Đố    ợ    uyể       

17.3.1. Về văn bằng: 
- Người dự thi vào chương trình đào tạo T  c  ỹ  kỹ   uậ  chuyên ngành công nghệ sinh học 

theo định hướng ứng dụng cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

- Có bằng tốt nghiệp đại học kỹ thuật sinh học, công nghệ sinh học  

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ thực phẩm,  Kỹ thuật Thực phẩm và các 

ngành ph  hợp (công nghệ bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm  chế biến thủy sản,thú y  

tr ng trọt  chăn nuôi  hóa học  hóa dược  môi trường) đã học chuyển đổi kiến thức để có trình độ 

tương đương với bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ sinh học. 

Người dự thi vào chương trình đào tạo T  c  ỹ  k  a  ọc chuyên ngành công nghệ sinh học 

theo định hướng nghiên cứu  cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành kỹ thuật sinh học, công nghệ sinh học  

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành công nghệ thực phẩm,  Kỹ thuật Thực 

phẩm và các ngành ph  hợp (công nghệ bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm  chế biến thủy 

sản,thú y  tr ng trọt  chăn nuôi  hóa học  hóa dược  môi trường) đã học chuyển đổi kiến thức để 

có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ sinh học. 

17.3.2. Điều kiện dự thi 
Đối với chương trình đào tạo    c  ĩ  k  a  ọc:  

- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các mã ngành đúng và ph  hợp với mã ngành 

dự thi. 

Đối với chương trình đào tạo    c  ĩ  kỹ   uậ :  

- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các mã ngành đúng và ph  hợp với mã ngành 

dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.  

- Người có bằng tốt nghiệp đại học  ách khoa Hà nội  loại trung bình - khá trở lên các mã ngành 

đúng và ph  hợp với mã ngành dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ph  

hợp 

17.3.3. Bổ sung và chuyển đổi kiến thức 

   Đ i tư ng ngành đ ng  kh ng c n h c bổ t c  bổ sung : Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại 

học các ngành kỹ thuật sinh học, công nghệ sinh học đào tạo hệ 5 năm. 

 

b  Đ i tư ng ngành g n  c n h c bổ t c : 

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần (Kỹ thuật Thực phẩm, công nghệ thực 

phẩm  công nghệ bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm  chế biến thủy hải sản, thú y  tr ng 

trọt  chăn nuôi  hóa học  hóa dược  môi trường) phải chuyển đổi kiến thức: 6  í  c ỉ   

c  Đ i tư ng c n h c bổ sung kiến thức:    

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học 4-4,5 năm ngành công nghệ sinh học  

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần (Kỹ thuật Thực phẩm, công nghệ thực 

phẩm  công nghệ bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm  thú y  tr ng trọt  chăn nuôi  hóa học  

hóa dược  môi trường) 

 

17.4. Cấu   úc c                    

Nộ  du   Đị     ớ   Đị     ớ    



 ứ   dụ   (41TC)     ê  cứu (41TC) 

P ầ  1. K ế    ức c u   (Triết học) 2 2 

P ầ  2. 

K ế    ức 

c   ở v   

chuyên 

ngành 

Kiến thức chuyên ngành bắt 

buộc chung cho cả 2 định hướng 

 

12 

Kiến thức chuyên ngành bắt 

buộc cho từng định hướng 

 

19 

6 

Kiến thức chuyên ngành 

tự chọn 

6 

P ầ  3. Luậ  vă  8 15 

 

17.5. Da   mục  ọc p ầ  của c uyê        

 

NỘ  D N  
MÃ  Ố T N  ỌC P ẦN 

TÍN 

C Ỉ 

K Ố  

LƯỢN  

 ỌC P ẦN C O CẢ  A  ĐỊN   ƯỚN  

Kiến thức 

chung 
SS6011 

 

Triết học 

 

2 

 

2(1,5-0-1-8) 

 

Chuyên ngành 

bắt buộc (12TC) 
BF6111 

Các quá trình công nghệ  vi sinh 

vật 
3 3 (2-2-0-6) 

BF 6112 Động học enzim 2 2(1,5-1-0-4) 

BF 6113 
Kỹ thuật thu h i và hoàn thiện sản 

phẩm 
3 3(2-1-1-6) 

BF 6114  ử lý số liệu thực nghiệm 2 2(1,5-1-0-4) 

 
BF 6121 

Điều khiển tối ưu trong công 

nghệ sinh học 
2 2(1,5-1-0-4) 

 ỌC P ẦN C O ĐỊN   ƯỚN  ỨN  DỤN  

Chuyên ngành 

tự chọn 

(chọn 12/17) 

BF 6122  hát triển sản phẩm  2 2(1,5-1-0-4) 

BF 6123 
 ử lý sinh học chất thải nguy hại 2 

 
2(1,5-1-0-4) 

BF 6124 
Các hợp chất tự nhiên có hoạt 

tính sinh học từ thực vật 
2 2(1,5-1-0-4) 

BF 6125 Nhiên liệu sinh học 2 2(1-2-0-4) 

BF 6126 Probiotic  và Prebiotic 3    3(2,5-1-0-6) 

BF 6221 Thực phẩm chức năng 2 2(1,5-1-0-4) 

BF 6128  olyme sinh học 2 2(1,5-1-0-4) 

BF 6129 
Kỹ thuật phân tích chẩn đoán ở 

mức độ phân tử 
2 2(1,5-1-0-4) 

  T  c ọ     d  

(chọn các học phần trong danh 

mục của chương trình đào tạo 

thạc sĩ của Viện CNSH-CNTP) 

7  

Luận văn  LV6002 LVTN(định hướng ứng dụng) 8 8(0-0-20-30) 

 ỌC P ẦN C O ĐỊN   ƯỚN  N    N CỨ  



Chuyên ngành 

bắt buộc 
BF 6131 Proteomics 3 3 (2,5-1-0-6) 

BF 6132 Công nghệ protein tái tổ hợp 3    3 (3-0-0-6) 

Chuyên ngành 

tự chọn  

(chọn 6/12) 

BF 6125 Nhiên liệu sinh học 2 2(1-2-0-4) 

BF 6128  olyme sinh học 2 2(1,5-1-0-4) 

BF 6129 
Kỹ thuật phân tích chuẩn đoán ở 

mức độ phân tử 
2 2(1.5-1-0-4) 

BF 6221 Thực phẩm chức năng 2 2(1,5-1-0-4) 

BF 6136 
Hệ thống điều hòa và hoạt động 

biểu hiện gen 
2 2(1-2-0-4) 

BF 6123 
 ử lý sinh học chất thải nguy hại 2 

 
2(1,5-1-0-4) 

Luận văn  LV6001 LVTN(định hướng nghiên cứu) 15 15(0-0-30-30) 

 

17.6. Da   mục  ọc p ầ  c uyể   ổ  v  bổ  u   k ế    ức 

 

NỘ  D N  
MÃ  Ố T N  ỌC P ẦN 

TÍN 

C Ỉ 

Đá     á K Ố  

LƯỢN  

Chuyển đổi 

kiến thức 

(6 tín chỉ) 

BF3411  inh học phân tử 3 
KT(0.3)-

T(0.7) 
3(3-0-0-6) 

BF4431 Kỹ thuật gen 3 
KT(0.3)-

T(0.7) 
3(3-0-0-6) 

 ổ sung 

kiến thức 

(15 tín chỉ) 

BF3460 Kỹ thuật đo lường và 

điều khiển quá trình công 

nghệ 

3 KT(0.2)-

T(0.8) 

 

3(2-1-1-6) 

BF3480 Qúa trình và Thiết bị 3 3 KT(0.3)-

T(0.7) 
3(2-1-0-6) 

BF4410 Công nghệ enzim 3 KT(0.3)-

T(0.7) 

3(2-1-1-6) 

BF4440 Công nghệ lên men công 

nghiệp 

3 KT(0.3)-

T(0.7) 

3(2-1-1-6) 

BF4660 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 KT(0.3)-

T(0.7) 

3(2-1-1-6) 

 

17.7. Kế    c   ọc  ập 
17.7.1. Định hướng ứng dụng 

      ọc kỳ   18 TC  ọc kỳ  I 15 TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-4)    

BF6111 
Các quá trình công nghệ  vi 

sinh vật 
3(2-2-0-6)  

 
 

BF 6112 Động học enzim 2(1,5-1-0-4) 

Các học phần tự chọn (15TC) BF 6113 
Kỹ thuật thu h i và hoàn thiện 

sản phẩm 
3(2-1-1-6) 

BF 6114  ử lý số liệu thực nghiệm 2(1,5-1-0-4) 



BF 6121 
Điều khiển tối ưu trong công 

nghệ sinh học 
2(1,5-1-0-4) 

 

 

  ọc p ầ     c ọ         4TC  

LV6002                            Luậ  vă   ố       p  8(0-0-20-30) 

 

17.7.2. Định hướng nghiên cứu 

 

      ọc kỳ   14 TC  ọc kỳ    12 TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-4) BF 6131 Proteomics 3(2,5-1-0-6) 

BF6111 
Các quá trình công nghệ  

vi sinh vật 
3(2-0-2-6) BF 6132 

Công nghệ protein tái 

tổ hợp 
3(3-0-0-6) 

BF6112 Động học enzim 2(1,5-1-0-4) 

Các học phần tự chọn (6TC) BF6113 
Kỹ thuật thu h i và hoàn 

thiện sản phẩm 
3(2-1-1-6) 

BF6114  ử lý số liệu thực nghiệm 2(1,5-1-0-4) 

BF6121 
Điều khiển tối ưu trong 

công nghệ sinh học 
2(1,5-1-0-4)  

LV6001                           Luậ  vă   ố       p  15(0-0-30-30) 

 

 


