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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Giới thiệu chung về Trường ĐHSP – ĐHĐN 

Trường ĐHSP là một trong 7 trường thành viên thuộc ĐHĐN được thành lập 

theo Nghị định 32/CP ngày 04/4/1994. Sứ mạng của Trường ĐHSP - ĐHĐN là đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đào tạo giáo viên là nòng cốt; CTDH, chuyển 

giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, 

khoa học xã hội và nhân văn; phục vụ cho sự phát triển đất nước, trọng tâm là khu vực 

miền Trung – Tây nguyên. 

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay Trường ĐHSP - ĐHĐN đã 

trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trung tâm nghiên cứu khoa học 

phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, Nhà trường có 07 

phòng chức năng, 13 khoa, 03 trung tâm và 02 tổ trực thuộc; đội ngũ CBVC của Trường 

hiện nay có 336 người; trong đó có 238 giảng viên với cơ cấu trình độ: 13 phó giáo sư, 

104 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 161 thạc sĩ; 60 NCS và học viên cao học trong và ngoài 

nước. Nhà trường hiện đang đào tạo 07 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 41 ngành bậc đại 

học (18 ngành sư phạm và 23 ngành cử nhân khoa học). Đồng thời, Nhà trường được 

Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông; các CTĐT phi chính quy và bồi dưỡng ngắn hạn khác; cũng như hợp tác đào tạo 

với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu khác trong nước. 

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, Trường ĐHSP - ĐHĐN có quan hệ hợp tác 

với các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc các nước Đông Âu, Nga và các nước 

SNG, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Canada, Úc, Ấn Độ và các nước thuộc khối ASEAN. Nhà 

trường đã tiếp nhận đào tạo cho trên 550 lưu học sinh thuộc các quốc gia như Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Lào... Hiện tại, đang có trên 200 lưu học sinh 

nhiều nước đang theo học tiếng Việt và các chuyên ngành tại Trường ĐHSP - ĐHĐN. 

Nhà trường đã vinh dự được trao tặng nhiều huân chương, cờ thi đua và bằng 

khen ở nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau: Huân chương Lao động hạng Ba (1985), 

Huân chương Lao động hạng Nhì (2002), Huân chương Lao động hạng Nhất (2016) 

cùng nhiều Cờ, Bằng khen khác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và 

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Năm 2014, Trường ĐHSP - ĐHĐN được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo xếp hạng nằm trong 07 trường sư phạm trọng điểm của cả nước. 
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Năm 2016, Nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc 

gia Hà Nội công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục, và kiểm định AUN-QA thành công 

đối với một CTĐT vào năm 2019. 

Tầm nhìn của Trường ĐHSP – ĐHĐN đến năm 2030 được xác định là trở thành 

trường sư phạm trọng điểm quốc gia; đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt chuẩn chất lượng 

khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực mũi nhọn; tham vấn có hiệu quả các chủ 

trương, chính sách về giáo dục và đào tạo. Triết lí giáo dục của Nhà trường là: Toàn 

diện – Khai phóng – Sáng tạo – Thực nghiệp. 

Từ cơ sở xuất phát và chiến lược phát triển lâu dài, Trường đã xác định chức 

năng và nhiệm vụ của trường được thực hiện song hành là đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực và nghiên cứu khoa học và  chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển 

KT - XH của địa phương, vùng và cả nước. 

2. Giới thiệu chung về Khoa Sinh – Môi trường và đội ngũ phục vụ đào tạo 

Khoa Sinh – Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 

sinh học và môi trường, trực thuộc Trường ĐHSP – ĐHĐN. Khoa được thành lập năm 

2000 trên cơ sở khoa Hóa – Sinh. Với nhiệm vụ của một đơn vị chuyên môn của Trường 

ĐHSP - ĐHĐN, trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Khoa Sinh 

– Môi trường đã xây dựng được một mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, góp phần 

giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương 

thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, Khoa Sinh - 

Môi trường đang quản lý 03 ngành ở bậc Thạc sĩ là Sinh thái học, Sinh học thực nghiệm 

và Quản lý Tài nguyên – Môi trường; 04 ngành đào tạo ở bậc đại học: Cử nhân CNSH, 

Quản lý Tài nguyên – Môi trường, Sư phạm Sinh học và Sư phạm Công nghệ. 

Với chủ trương lấy NCKH làm nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo và đóng 

vai trò là đòn bẩy cho sự phát triển; tập thể CB, GV Khoa Sinh-Môi trường đã không 

ngừng tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và đạt được những thành 

tựu đáng kể. CBGV của Khoa đã thực hiện nhiều đề tài cấp cấp Bộ, cấp Nhà nước, đề 

tài cấp cơ sở, tham gia nhiều dự án sản xuất và hoạt động chuyển giao KHCN khác; đã 

công bố nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, tham gia và tổ chức các hội thảo 

khoa học ở trong và ngoài nước. Khoa đã thành lập nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy về 

Môi trường và Tài nguyên sinh học với nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học nổi bật. 

Khoa cũng đã liên kết với Hội Động vật học Frankfurt (Đức), mở văn phòng hợp tác tại 
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Trường ĐHSP; liên kết chia sẻ thông tin nghiên cứu với mạng lưới nghiên cứu Vertiver 

quốc tế, thành lập câu lạc bộ Yêu thiên nhiên và môi trường thành phố Đà Nẵng. Ngoài 

ra, Khoa cũng hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trường đại học, viện 

nghiên cứu trong và ngoài; hợp tác chặt chẽ với Sở GD&ĐT, với các trường phổ thông 

ở địa phương nhằm tạo mối liên kết trong nghiên cứu và đào tạo. 

Khoa Sinh – Môi trường luôn xác định xây dựng và phát triển các chương trình 

đào tạo theo định hướng chuẩn đầu ra và nhu cầu lao động dựa trên triết lý giáo dục“  

Toàn diện – Khai phóng – Sáng tạo – Thực nghiệp”. Quá trình dạy và học luôn gắn liền 

với hoạt động trải nghiệm thực tế. Vì vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào 

tạo có việc làm rất cao và nhiều sinh viên tốt nghiệp đang giữa những vị trí quan trọng 

trong xã hội và khởi nghiệp thành công. 

 

  

Sinh viên năm thứ 2 thực tập tại nhà máy bia Keineken thuộc Tập đoàn VBL- ĐN. 

 

  

Sinh viên quốc tế tham gia khóa học trao 

đổi (intership) với sinh viên của Khoa 

Sinh viên đạt giải cuộc thi khởi nghiệp 

2018 do Thành phố Đà Nẵng tổ chức 
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Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo 

Công nghệ sinh học (CNSH, tiếng Anh: Biotechnology) là lĩnh vực khoa học và 

công nghệ khai thác các quá trình sinh học, hoạt động sống của sinh vật để tạo ra các 

sản phẩm cần thiết cho con người. Nói cách khác, CNSH là ngành nghiên cứu và ứng 

dựa trên nền tảng khoa học sự sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra 

sản phẩm phục vụ cho lợi ích của con người. Cùng với những thành tựu khoa học và 

công nghệ vượt bậc của nhân loại, từ cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, CNSH từ một 

ngành khoa học đã trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao của nhiều nước 

phát triển trên thế giới. Đối với nước ta, một đất nước gắn liền với sản xuất nông nghiệp, 

CNSH có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là 

một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát 

triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn; cung cấp những sản phẩm cơ bản và 

thiết yếu cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường sống (Chỉ thị số 50 

CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư).  

Trường ĐHSP – ĐHĐN đơn vị có sứ mạng gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực 

đa lĩnh vực có chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên. Căn cứ vào nhu cầu và chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành 

Công nghệ sinh học của khu vực nói riêng và cả nước nói chung, cũng như thế mạnh 

nguồn lực phục vụ đào tạo của Nhà trường; vào năm 2012, Khoa Sinh - Môi trường, 

Trường ĐHSP – ĐHĐN đã xây dựng và tuyển sinh khóa đầu tiên hệ Cử nhân ngành 

CNSH với chuyên ngành Ứng dụng CNSH trong Nông nghiệp - Dược liệu - Môi trường 

quyết định số 7999/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 20/12/2011 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. 

CTĐT được xây dựng trên cơ sở Chương trình khung GDĐH ngành CNSH ban hành 

theo Quyết định số 31/2004/QĐ-BGDĐT ngày 16/09/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

với tổng số tích lũy đáp ứng yêu cầu hoàn thành CTĐT là 135 TC; trong đó, khối kiến 

thức chung chiếm 37 TC và khối kiến thức cơ sở và chuyên nghiệp chiếm 98 TC (với 

25 TC tự chọn). Nội dung của khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành gắn liền với định 

hướng ứng dụng CNSH trong sản xuất nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi trường. 

CTĐT được triển khai theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 
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thống TC (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT).  

Từ khóa tuyển sinh đầu tiên đến nay, CTĐT CNSH luôn được điều chỉnh và cải 

tiến theo hướng ngày càng phù hợp với nhu cầu xã hội và năng lực đào tạo của Nhà 

trường. Để tạo điều kiện thuận lợi cho SV có thể học cùng lúc hai CTĐT liên ngành theo 

chủ trương của ĐHĐN, nội dung CTDH của các khóa tuyển sinh 2013 và 2014 đã được 

điều chỉnh phù hợp với các CTĐT khác, giảm tải các HP thực hành của khối kiến thức 

chung không phù hợp. Năm 2015, CTDH tiếp tục được điều chỉnh và cải tiến vào theo 

hướng phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua việc giảm thời lượng các HP lí thuyết, 

tăng cường thời lượng  các HP thực hành trong khối kiến thức chuyên ngành. Ngoài ra, 

năng lực Tiếng Anh và Tin học của SVTN được cụ thể hóa bằng yêu cầu đáp ứng CĐR 

Tin học và Tiếng Anh trình độ B1 của BGD&ĐT. Khối lượng kiến thức đại cương tiếp 

tục được giảm tải xuống còn 29 TC đối với khóa tuyển sinh 2017 theo chủ trương của 

Nhà trường; trong khi đó, khối lượng kiến thức cơ sở và chuyên ngành tăng lên 106 TC. 

Nội dung và một số HP mới được cập nhật đảm bảo tính cập nhật kiến thức và liên kết 

giữa các ngành đào tạo của Khoa Sinh - Môi trường.  

Năm 2019, căn cứ vào kế hoạch của Trường ĐHSP - ĐHĐN, CTĐT CNSH khóa 

tuyển  sinh 2019 tiếp tục được rà soát và cập nhật. Điểm mạnh của CTĐT CNSH 2019 

là việc cụ thể hóa các CĐR bằng các chỉ tiêu đánh giá năng lực có tính đo lường được. 

So với các CTĐT trước đó, tổng số TC tích lũy tối thiểu đáp ứng yêu cầu hoàn thành 

CTĐT CNSH của khóa tuyển sinh 2019 cũng được giảm xuống còn 130 TC; nội dung 

và phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá của các HP cũng được cập nhật và cải tiến 

để giúp SV có thể đạt được các CĐR đã được công bố. Đặc biệt, hình thành “tinh thần 

khởi nghiệp” của SV đã được bổ sung mới vào CĐR của CTĐT CNSH 2019; đây là sự 

cải tiến dựa trên xu thế phát triển của xã hội và mong muốn của người học. Bên cạnh 

việc cải tiến CTDH, trong giai đoạn 2011-2019, hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí 

nghiệm phục vụ dạy học, nghiên cứu của Nhà Trường và Khoa Sinh – Môi trường liên 

tục được đầu tư và nâng cấp; mối quan hệ với doanh nghiệp được mở rộng và gắn kết 

chặt chẽ. Điều này đã và đang góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng đáp ứng CĐR của CTĐT. 
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1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Stt Nội dung Thông tin 

1 Tên ngành đào tạo Công nghệ sinh học (chuyên ngành: Ứng dụng CNSH 

trong Nông nghiệp - Dược liệu-Môi trường) 

2 Mã ngành đào tạo 52420201 

3 Trình độ đào tạo Đại học  

4 Tên văn bằng tốt 

nghiệp (Tiếng Việt) 

Cử nhân Công nghệ sinh học 

5 Tên văn bằng tốt 

nghiệp (Tiếng Anh) 

Bachelor of Biotechnology 

6 Hình thức đào tạo Chính quy, tập trung  

7 Thời gian đào tạo 04 năm  

8 Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt 

9 Đơn vị đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng  

10 Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng  

11 Website https://ued.udn.vn/ 

http://bio-env.ued.udn.vn/ 

12 Cập nhật ngày 31/7/2019 

 

1.3. Triết lý giáo dục 

  Triết lý giáo dục của CTĐT gắn liền với Triết lý giáo dục của Trường ĐHSP – 

ĐHĐN, cụ thể: 

• Giáo dục toàn diện: Sản phẩm được đào tạo phải có đầy đủ các yếu tố Đức – 

Trí  – Thể - Mỹ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế; 

• Giáo dục khai phóng: Giáo dục hướng tới xây dựng cho con người độc lập trong 

tư duy, có một nền tảng kiến thức rộng, những kỹ năng cần thiết để chuyển đổi, hoặc 

tiếp cận được nhiều lĩnh vực khác nhau của học thuật, đồng thời có chuyên môn sâu 

trong một lĩnh vực nhất định; 

• Giáo dục tư duy sáng tạo: Sáng tạo là một năng lực rất cần thiết đối với 

người làm việc trong lĩnh vực khoa học nói riêng, trong cuộc sống nói chung. Giáo dục 

hình thành tư duy sáng tạo, tư duy phê phán là cơ sở để hình thành những phát kiến, phát 

minh khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy;  
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• Giáo dục thực nghiệp: Thực nghiệp là việc học phải đi đôi với hành, các nội dung 

đào tạo, nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn, giải quyết được các vấn đề của thực tiễn. 

  

1.4. Mục tiêu đào tạo  

1.4.1. Mục tiêu chung  

Mục tiêu chung của CTĐT là cung cấp nguồn nhân lực có năng lực thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu và ứng dụng CNSH trong nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi 

trường. 

1.4.2 Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể của CTĐT đã được xác định phù hợp với triết lý giáo dục của 

UNESCO “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định mình”. 

Cụ thể, SVTN CTĐT CNSH sẽ đạt được các năng lực sau: 

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức cơ bản 

cũng như chuyên sâu về chuyên ngành CNSH; 

- Có năng lực chuyên môn để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến 

lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng CNSH trong nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi 

trường; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và hoạt động nhóm hiệu quả; 

- Có khả năng học tập suốt đời, phát triển bản thân và tinh thần khởi nghiệp. 

 

1.5. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành CTĐT CNSH, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc 

sau:  

- Thực hiện các nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kỹ thuật sản xuất, quản lý và 

kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực: nông – lâm - 

ngư nghiệp, sản xuất dược liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm, và quản lí môi trường; 

- Làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, y tế và môi trường 

thuộc các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương; 

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học sự sống (sinh học, sinh học 

ứng dụng và CNSH trong các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan 

nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng; 
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- Giảng dạy kiến thức Sinh học và CNSH ở các trường Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và THPT. 

- Sáng lập, xây dựng và tham gia quản lý, điều hành các mô hình sản xuất, như: 

trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH; 

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

Nông- Lâm- Ngư nghiệp, dược liệu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; 

- Tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu và sản xuất ứng dụng CNSH; 

- Tiếp tục theo học các bậc sau đại học trong các chuyên ngành liên quan đến lĩnh 

vực Sinh học, như: Khoa học sự sống, Y dược, Nông nghiệp, Sinh học ứng dụng và 

nhiều chuyên ngành khác. 

 

1.6. Điều kiện nhập học, tổ chức đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

1.6.1. Điều kiện nhập học 

Hình thức tuyển sinh và điều kiện nhập học được thực hiện theo hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của ĐHĐN và Trường ĐHSP - ĐHĐN. Chi tiết về 

thông tin tuyển sinh và điều kiện nhập học được đăng trên website: 

http://tuyensinh.ued.udn.vn/ và http://bio-env.ued.udn.vn/. 

1.6.2. Tổ chức đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

CTĐT được thực hiện với các quy định về tổ chức đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (được ban 

hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng BGD&ĐT), và các quy định bổ sung của ĐHĐN và Trường ĐHSP - ĐHĐN. 

Một số thông tin cơ bản như sau: 

- Chương trình được tổ chức đào tạo trong 4 năm học. Mỗi năm gồm 2 học kỳ 

chính, mỗi học kỳ chính có 15 tuần học và 3 tuần thi. Ngoài 2 học kỳ chính, Nhà trường 

còn tổ chức thêm một học kỳ phụ (học kì hè) để sinh viên có thể học vượt, học lại hoặc 

cải thiện điểm; mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần học và 1 tuần thi. 

- Để được công nhận tốt nghiệp SV phải đạt CĐR Tin học theo quy định về CĐR 

Tin học của Trường ĐHSP-ĐHĐN (ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-ĐT ngày 

04 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm). Thông tin chi tiết 

được đăng tải tại địa chỉ: http://daotao.ued.udn.vn/?p=262. 

http://tuyensinh.ued.udn.vn/
http://daotao.ued.udn.vn/?p=262
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- Đối với những SV học ngoại ngữ Tiếng Anh, để được công nhận tốt nghiệp sinh 

viên phải đạt CĐR tương đương cấp độ B1 – Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ 

chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). 

Thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và bảng tham chiếu quy đổi điểm các chứng 

chỉ Tiếng Anh quốc tế so với chuẩn B1 châu Âu được đăng tại: 

http://daotao.ued.udn.vn/?p=119 và http://daotao.ued.udn.vn/?p=414. 

- Khối lượng tín chỉ tích lũy tối thiểu để hoàn thành CTĐT là 130 TC, trong đó có 

115 TC của các HP bắt buộc và tối thiểu 15 TC của các HP tự chọn. 
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PHẦN II:  CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

2.1. Chuẩn đầu ra và sự tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của CTĐT 

Dựa vào ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng và mục tiêu đào tạo, CĐR của CTĐT 

CNSH 2019 được xác định rõ ràng, phù hợp và có tính khả thi. SV sau khi hoàn thành 

CTĐT sẽ đạt được các năng lực tương ứng với 07 CĐR đã được cụ thể hóa bằng 19 PI 

có tính đo lường được. Các CĐR và PI thể hiện các mức độ cần đạt được khác nhau đối 

với kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm và thái 

độ (Bảng 1). Đáng chú ý, CTĐT CNSH 2019 đã bổ sung thêm một năng lực mới đối 

với người học "Tinh thần khởi nghiệp” (CĐR7; PI19) so với các CTĐT trước đây. Đây 

là sự cải tiến phù hợp, dựa trên xu thế phát triển của xã hội, tính chất ngành và nhu cầu 

của người học. 

Bảng 1. Ma trận thể hiện sự tương thích giữa MT, PLO và PI. 

MT PLO PI  

MT1: Có kiến thức cơ 

bản về khoa học tự nhiên, 

khoa học xã hội và chuyên 

ngành CNSH. 

PLO1: Áp dụng được kiến 

thức khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội vào công 

việc chuyên môn. 

PI1: Vận dụng được kiến 

thức cơ bản của khoa học tự 

nhiên để tiếp cận các vấn đề 

trong lĩnh vực CNSH. 

PI2: Phân tích được ảnh 

hưởng của các điều kiện 

kinh tế, chính trị và xã hội 

đến lĩnh vực CNSH. 

PLO2: Vận dụng được 

kiến thức chuyên ngành 

vào các hoạt động nghiên 

cứu và ứng dụng CNSH 

trong nông nghiệp, dược 

liệu và bảo vệ môi trường. 

PI3: Giải thích được các 

khái niệm và nguyên lý cơ 

bản trong CNSH.  

PI4: Phân tích được các quy 

trình công nghệ được nghiên 

cứu và ứng dụng phổ biến 

trong nông nghiệp, dược 

liệu và bảo vệ môi trường. 
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PI5: Đề xuất được ý tưởng 

có khả năng ứng dụng vào 

sản xuất nông nghiệp, dược 

liệu và bảo vệ môi trường. 

MT2: Có năng lực 

chuyên môn để thực hiện 

các hoạt động nghiên cứu 

và ứng dụng CNSH trong 

nông nghiệp, dược liệu và 

bảo vệ môi trường. 

PLO3: Thiết kế và thực 

hiện các nghiên cứu và ứng 

dụng CNSH trong nông 

nghiệp, dược liệu và bảo vệ 

môi trường. 

 

PI6: Thực hiện thành thạo 

các kỹ thuật sinh học cơ bản 

và vận hành các thiết bị sử 

dụng phổ biến trong phòng 

thí nghiệm an toàn. 

PI7: Thu thập, xử lý và phân 

tích các dữ liệu một cách 

khoa học và hợp lý. 

PI8: Thiết kế và thực hiện 

các nghiên cứu và ứng dụng 

CNSH cơ bản gắn liền với 

sản xuất nông nghiệp, dược 

liệu và bảo vệ môi trường. 

PLO4: Đảm nhiệm công 

việc trong các tổ chức sản 

xuất liên quan đến CNSH. 

PI9: Tiếp nhận và vận hành 

được một phần hoặc toàn bộ 

các quy trình sản xuất ứng 

dụng CNSH trong lĩnh vực 

nông nghiệp, dược liệu và 

bảo vệ môi trường. 

PI10: Phát hiện được các 

vấn đề từ thực tiễn và đề 

xuất giải pháp CNSH thích 

hợp cho nông nghiệp, dược 

liệu và bảo vệ môi trường. 

MT3: Có đạo đức nghề 

nghiệp, kỹ năng giao tiếp 

PLO5: Thực hiện công 

việc chuyên môn theo yêu 

PI11: Có tinh thần trách 

nhiệm, trung thực, kỷ luật và 
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và hoạt động nhóm hiệu 

quả. 

cầu đạo đức nghề nghiệp 

và có ý thức phục vụ cộng 

đồng. 

thái độ tôn trọng sự khác 

biệt.  

PI12: Thực hiện đúng trách 

nhiệm của một công dân và 

cử nhân CNSH đối với xã 

hội và doanh nghiệp. 

PI13: Tuân thủ các quy định 

và hệ thống pháp lý liên 

quan đến ngành CNSH. 

PLO6: Giao tiếp và hoạt 

động nhóm hiệu quả. 

PI14: Phối hợp nhóm có 

hiệu quả để hoàn thành các 

mục tiêu. 

PI15: Có khả năng tư duy 

phản biện. 

PI16: Có kỹ năng viết báo 

cáo, thuyết trình, diễn đạt 

các ý tưởng bằng từ ngữ và 

hình ảnh. 

MT4: Có khả năng học 

tập suốt đời, phát triển bản 

thân và khởi nghiệp. 

PLO7: Thích ứng với các 

môi trường làm việc khác 

nhau; có năng lực học tập 

suốt đời và tinh thần khởi 

nghiệp. 

 

PI17: Có năng lực tự học và 

tiếp thu các tri thức mới. 

PI18: Có năng lực thích ứng 

với các môi trường làm việc 

và văn hóa doanh nghiệp 

khác nhau. 

PI19: Có tinh thần khởi 

nghiệp gắn liền với CNSH. 

 

Nhìn chung, CĐR CTĐT CNSH 2019 thể hiện được tất cả các năng lực mà người 

học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. Căn cứ vào CĐR, nội dung các HP trong 

CTĐT được thiết kế gắn liền với mục đích đạt được CĐR của người học. Trong đó, 

người học sẽ đạt được các CĐR gắn liền với kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành 
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thông qua khối kiến thức chung, cơ sở ngành và chuyên ngành. Các CĐR về kỹ năng, 

năng lực chuyên môn sẽ đạt được thông qua các hoạt động dạy và học ở các HP lý thuyết 

cũng như các học phần thực hành, thực tập, đồ án hoặc khóa luận tố nghiệp. Bên cạnh 

việc tự chủ động hình thành năng lực Tiếng Anh và Tin học đáp ứng CĐR của Nhà 

trường, người học sẽ còn đạt được kỹ năng đọc, viết tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành 

theo chủ trương tiếp cận các bài giảng, giáo trình cơ sở ngành và chuyên ngành song 

ngữ của Khoa Sinh – Môi trường. Ngoài ra, người học còn có thể đạt được các CĐR 

thông qua các hoạt động seminar, triển lãm khoa học, các hoạt động Đoàn - Thanh niên, 

hoạt động xã hội được tổ chức thường xuyên ở cấp Khoa và Trường. 

 

2.2 Sự tương thích giữa CĐR CTĐT CNSH 2019 so với khung năng lực trình độ 

quốc gia và các CTĐT CNSH khác 

CĐR CTĐT CNSH 2019 thể hiện sự phù hợp với Khung năng lực trình độ quốc 

gia bậc Đại học banh hành trong Quyết định số 1982/QĐ-TTg vào ngày 18/10/2016 

(Bảng 2; Bảng 3); trong đó, sự tương thích chặt chẽ được thể hiện ở các chuẩn đầu ra 

về kĩ năng nghề nghiệp và các kĩ năng cơ bản cần thiết cho việc phát triển bản thân. Bên 

cạnh đó CĐR CTĐT CNSH 2019 cũng thể hiện sự tương thích với các CTĐT CNSH 

của các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế, ví dụ: ngành/chuyên ngành CNSH 

của Đại học Quốc tế và Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM. 
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Bảng 2. Ma trận đối sánh CĐR của CTĐT với Khung trình độ quốc gia bậc Đại học ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg vào ngày 

18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ và trách 

nhiệm 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 
TCT

N1 

TCT

N2 

TCT

N3 

TCT

N4 

PLO1  X X         X                   

PLO2  X                             

PLO3   X X X         X X 

PLO4      X  X      X  

PLO5            X X   

PLO6               X  X  X           

PLO7              X  X      X         

*Chú thích: Dấu X cho thấy sự tương thích giữa các PLO với các chỉ số năng lực của Khung trình độ quốc gia bậc Đại học. 

KTĐ 

Quốc gia 

PLO 
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Bảng 3. Mô tả khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg vào ngày 18/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm 

KT1: Kiến thức thực tế vững chắc, 

kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong 

phạm vi của ngành đào tạo. 

KT2: Kiến thức cơ bản về khoa học 

xã hội, khoa học chính trị và pháp 

luật. 

KT3: Kiến thức về công nghệ thông 

tin đáp ứng yêu cầu công việc. 

KT4: Kiến thức về lập kế hoạch, tổ 

chức và giám sát các quá trình trong 

một lĩnh vực hoạt động cụ thể. 

KT5: Kiến thức cơ bản về quản lý, 

điều hành hoạt động chuyên môn. 

KN1: Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn 

đề phức tạp. 

KN2: Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm 

cho mình và cho người khác. 

KN3: Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các 

giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không 

xác định hoặc thay đổi. 

KN4: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau 

khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm. 

KN5:  Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới 

người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến 

kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những 

nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. 

KN6: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng 

lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

TCTN1: Làm việc độc lập hoặc làm 

việc theo nhóm trong điều kiện làm 

việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

TCTN2: Hướng dẫn, giám sát những 

người khác thực hiện nhiệm vụ xác 

định. 

TCTN3: Tự định hướng, đưa ra kết 

luận chuyên môn và có thể bảo vệ 

được quan điểm cá nhân. 

TCTN4: Lập kế hoạch, điều phối, 

quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải 

thiện hiệu quả các hoạt động. 

 

 



 

 

19 

 

PHẦN III: NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

 

 

3.1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Cấu trúc của CTDH bao gồm 153 TC của 65 HP (tính cả các HP Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng) được chia thành 03 khối kiến thức chính: khối kiến thức chung, 

kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành (bao gồm cả Đồ án tốt nghiệp hoặc 

Khóa luận tốt nghiệp). Trong đó: 

- Khối kiến thức chung bao gồm 23 TC của 12 HP bắt buộc (tính cả các HP Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) với các nội dung về tin học đại cương, pháp luật, 

chính trị, rèn luyện thể chất và an ninh quốc phòng. Khối kiến thức này hình thành một 

số kỹ năng cần thiết, cũng như ý thức và trách nhiệm đối với bản thân và xã hội, đáp 

ứng các năng lực của PLO5 (Bảng 1; Bảng 4). 

- Khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm 55 TC của 23 HP bắt buộc (trong đó có 36 

TC lý thuyết + 19 TC thực hành) với các kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên (toán, 

lí và hóa học), kết hợp với các kiến thức về cấu trúc, chức năng, các quá trình và hoạt 

động sống đặc trưng của các đối tượng sinh vật khác nhau. Khối kiến thức này sẽ là nền 

tảng kiến thức cơ sở cần thiết để người học tiếp cận và phát triển các kiến thức chuyên 

ngành. Ngoài ra, khối kiến thức cơ sở ngành còn cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành 

CNSH và phát triển một số kĩ năng của người học nhằm đáp ứng một số năng lực quan 

trọng trong các CĐR: PLO1, PLO2, PLO3, PLO6 và PLO7 (Bảng 1; Bảng 4). 

- Khối kiến thức chuyên ngành bao gồm 75 TC của 30 HP được chia thành: 18 HP 

bắt buộc với 45 TC (26 TC lý thuyết + 19 TC thực hành) và 12 HP tự chọn hoặc tự chọn 

bắt buộc với 30 TC (12 TC lý thuyết + 18 TC thực hành). Nội dung của khối kiến thức 

này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản và chuyên sâu liên quan 

đến nghiên cứu và ứng dụng CNSH trong 03 lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, dược liệu 

và bảo vệ môi trường; từ đó hình thành cho người học các năng lực chuyên môn đáp 

ứng các PLO2, PLO3, PLO4, PLO5, và PLO7 (Bảng 1; Bảng 4). Đặc biệt, người học 

sẽ được củng cố phần lớn các năng lực cần thiết và phát triển chuyên sâu về kiến thức 

và kỹ năng của 01 trong 03 hướng chuyên ngành (sản xuất nông nghiệp, dược liệu và 

bảo vệ môi trường) thông qua việc thực hiện các HP tự chọn bắt buộc: Đồ án tốt nghiệp 

hoặc Khóa luận tốt nghiệp (Bảng 4). 
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Bảng 4. Cấu trúc phân bố các khối kiến thức trong CTDH. 

Stt Khối kiến thức 

Số TC bắt 

buộc 

Số TC tự 

chọn/ tự chọn bắt 

buộc 

Tổng 

số TC 

Lý thuyết Thực 

hành 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

 

1 Kiến thức chung* 14 1 0 0 15 

2 
Kiến thức cơ sở và 

ngành 
36 19 0 0 55 

3 
Kiến thức chuyên 

ngành 
26 19 12 7 64 

4 
Đồ án CNSH/Khóa 

luận tốt nghiệp 
0 11 (4+7)** 11 

5 
Tổng số TC (Từ mục 1-

3) 
76 39 12 7 134 

6 
Tổng số TC (từ mục 

1-4) 
115 30 145 

Ghi chú: * Không tính các HP Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng. 

                ** Tổng số tín chỉ của Đồ án tốt nghiệp (04 TC) và Khóa luận tốt nghiệp (07 TC). 

 

3.2. Khung chương trình dạy học 

Khung CTDH được thể hiện dưới dạng cấu trúc bảng với các thông tin quan trọng 

của các HP được thiết kế cho mỗi khối kiến thức và dựa vào CĐR CTĐT. Các thông tin 

HP bao gồm: Tên HP, Mã HP, Số TC, Loại HP (lý thuyết hoặc thực hành) nhằm phục 

vụ cho việc tổ chức thực hiện và quản lí quá trình đào tạo (Bảng 5). 

Bảng 5. Khung chương trình dạy học của CTĐT CNSH 2019. 

STT Mã HP Tên HP 

Số TC 
HP 

học trước* 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
 

I. Khối kiến thức chung             

1 212 3 1902 Triết học Mác-Lênin 3 3 0       

2 213 2 1901 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2 0       

3 212 2 1903 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0       

4 212 2 1904 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0       
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5 213 2 1922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0       

6 312 2 1885 Tin học đại cương 2 1 1       

7 316 2 1549 Pháp luật đại cương 2 2 0       

8 001 0 1265 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1)       

9 001 0 1266 Giáo dục thể chất 2 (1) (0) (1)       

10 001 0 1267 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1)       

11 001 0 1268 Giáo dục thể chất 4 (1) (0) (1)       

12 002 0 1264 Giáo dục quốc phòng (4t)           

        Tổng số tín chỉ của khối 15 14 1       

II. Khối kiến thức cơ sở và ngành             

13 315 3 1018 Thống kê sinh học 3 2 1       

14 314 2 1181 Hóa hữu cơ 2 2 0       

15 313 2 1977 Vật lý đại cương 2 2 0       

16 314 3 1315 Hóa phân tích 3 2 1       

17 315 2 1681 Sinh học tế bào 2 2 0       

18 315 2 1815 Thực hành sinh học tế bào 2 0 2 315 2 1681 

19 315 3 1680 Sinh học phân tử 3 3 0 315 2 1681 

20 315 2 1075 Thực hành sinh học phân tử 2 0 2 315 2 1680 

21 315 3 1687 Sinh học đại cương 3 3 0       

22 315 2 1090 Thực hành sinh học đại cương 2 0 2 315 3 1687 

23 315 2 1987 Vi sinh vật học 2 2 0       

24 315 2 1832 Thực hành vi sinh vật học 2 0 2 315 3 1987 

25 315 2 1095 Đa dạng sinh học và phát triển bền 

vững 
2 2 0       

26 315 2 1128 Thực tập nhận thức về công nghệ 

sinh học 
2 0 2       

27 314 3 1317 Hóa sinh học 3 3 0 314 3 1315 

28 314 2 1803 Thực hành hóa sinh học 2 0 2 314 3 1317 

29 315 3 1686 Sinh lý học thực vật 3 3 0 315 3 1687 

30 315 2 1818 Thực hành sinh lý học thực vật 2 0 2 315 2 1686 

31 315 3 1503 Nhập môn công nghệ sinh học 3 3 0       

32 315 2 1807 Thực hành nhập môn công nghệ 

sinh học 
2 0 2 315 2 1503 

33 315 3 1032 Tin sinh học 3 2 1 315 3 1018 

34 315 3 1073 Nhập môn kinh doanh 3 3 0       

35 315 2 1464 Miễn dịch học 2 2 0       
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        Tổng số tín chỉ của khối 55 36 19       

III. Khối kiến thức chuyên ngành hoặc nghiệp vụ             

III-1. Khối các học phần bắt buộc       

36 315 2 1589 Phương pháp luận NCKH công 

nghệ sinh học 
2 2 0       

37 315 2 1149 Thực tập kỹ năng về CNSH 2 0 2       

38 315 2 1155 An toàn sinh học 2 2 0       

39 315 3 1097 Công nghệ ADN tái tổ hợp 3 3 0 315 2 1680 

40 315 2 1781 Thực hành công nghệ ADN tái tổ 

hợp 
2 0 2 315 2 1097 

41 315 3 1102 Công nghệ protein-enzyme 3 3 0       

42 315 2 1782 Thực hành công nghệ protein-

enzyme 
2 0 2 315 2 1102 

43 315 3 1108 Công nghệ sinh học thực vật 3 3 0       

44 315 2 1786 Thực hành công nghệ sinh học thực 

vật 
2 0 2 315 2 1108 

45 315 3 1106 Công nghệ sinh học nấm 3 3 0       

46 315 2 1784 Thực hành công nghệ sinh học nấm 2 0 2 315 2 1106 

47 315 3 1109 Công nghệ sinh học vi sinh vật 3 3 0 315 3 1987 

48 315 2 1787 Thực hành công nghệ sinh học vi 

sinh vật 
2 0 2 315 2 1109 

49 315 2 1105 Công nghệ sinh học môi trường 2 2 0       

50 315 2 1783 Thực hành công nghệ sinh học môi 

trường 
2 0 2 315 2 1105 

51 315 2 1104 Công nghệ sinh học dược liệu 2 2 0       

52 315 2 2150 Thực hành công nghệ sinh học 

dược liệu 
2 0 2 315 2 1104 

53 315 3 1103 Công nghệ sinh học động vật 3 3 0       

54 303 3 1847 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3       

        Tổng số tín chỉ của khối 45 26 19       

II-2. Khối các học phần tự chọn             

II-2a. Học phần tự chọn tự do       

55 315 2 1156 Công nghệ sinh học trong chọn tạo 

giống cây trồng 
2 2 0       

56 315 2 1054 Công nghệ sinh học nano 2 2 0       

57 315 2 1157 Chẩn đoán phân tử  2 2 0       

58 315 2 1158 Công nghệ sau thu hoạch 2 2 0       

59 315 2 1159 Thực hành công nghệ sau thu 

hoạch 
2 0 2 315 2 1158 

60 315 3 1164 Sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao 
3 2 1       
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61 315 2 1170 An toàn thực phẩm 2 0 2       

62 315 2 1107 Công nghệ sinh học tảo 2 2 0       

63 315 2 1785 Thực hành công nghệ sinh học tảo 2 0 2 315 2 1107 

III-2b. Các học phần tự chọn bắt buộc **       

64 315 4 1208 Đồ án công nghệ sinh học  4 0 4       

65 303 7 1338 Khóa luận tốt nghiệp 7 0 7       

        Tổng số tín chỉ của khối 30 12 18       

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA***                                                145           

Tổng số tín chỉ bắt buộc  115      

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu 15           

Tổng số tín chỉ tích lũy tổi thiểu yêu cầu 130      

Ghi chú: * Các học phần bắt buộc phải học trước đó; ** SV chọn Đồ án CNSH hoặc Khóa 

luận tốt nghiệp để thực hiện;  *** Tổng số TC trong CTDH không bao gồm HP Giáo dục thể 

chất và Giáo dục quốc phòng. 

 

3.2. Kế hoạch tổ chức đào tạo  

CTDH được tổ chức thực hiện theo các quy định liên quan đến tổ chức đào tạo 

hiện hành được áp dụng tại Trường ĐHSP – ĐHĐN: Quy chế Đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định 

đào tạo trình độ đại học, chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 

1473/QĐ-ĐHSP của Hiệu trưởng Trường ĐHSP- ĐHĐN, và các quy định khác của 

ĐHĐN. CTDH được tổ chức đào tạo trong 04 năm tương ứng với 08 học kì (Bảng 6). 

Việc bố trí các HP vào các học kì được thực hiện theo nguyên tắc “Phát triển các kiến 

thức và kĩ năng của người học theo thời gian” (Hình 1; Hình 2) và đảm bảo “Phân phối 

thời lượng nội dung hợp lí ở từng học kì”. 

Bảng 6. Kế hoạch tổ chức đào tạo theo khoa học, học kì của CTĐT CNSH 2019. 

Học 

kì 

Mã 

HP 
Tên HP 

Số TC 

Tổng 

số  

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 

314 2 1181 Hóa hữu cơ 2 2 0 

313 2 1977 Vật lý đại cương 2 2 0 

315 2 1681 Sinh học tế bào 2 2 0 

315 2 1815 Thực hành sinh học tế bào 2 0 2 

315 3 1678 Sinh học đại cương 3 3 0 
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315 2 1090 Thực hành sinh học đại cương 2 0 2 

312 2 1885 Tin học đại cương 2 1 1 

315 3 1018 Thống kê sinh học 3 2 1 

001 0 1265 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1) 

    Tổng số tín chỉ trong học kỳ 1 18 11 7 

2 

212 3 1902 Triết học Mác-Lênin 3 3 0 

315 2 1987 Vi sinh vật học 2 2 0 

315 2 1832 Thực hành vi sinh vật học 2 0 2 

314 3 1315 Hóa phân tích 3 2 1 

315 2 1095 Đa dạng sinh học và phát triển bền 

vững 
2 2 0 

315 2 1155 An toàn sinh học 2 2 0 

315 3 1503 Nhập môn công nghệ sinh học 3 3 0 

315 2 1807 Thực hành nhập môn công nghệ sinh 

học 
2 0 2 

001 0 1266 Giáo dục thể chất 2 (1) (0) (1) 

002 0 1264 Giáo dục quốc phòng (4t)  (4t) (0)  

      Tổng số tín chỉ trong học kỳ 2 19 14 5 

 

3 

316 2 1549 Pháp luật đại cương 2 2 0 

213 2 1901 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2 0 

314 3 1317 Hóa sinh học 3 3 0 

314 2 1803 Thực hành hóa sinh học 2 0 2 

315 2 1589 Phương pháp luận NCKH công nghệ 

sinh học 
2 2 0 

315 3 1680 Sinh học phân tử 3 3 0 

315 2 1075 Thực hành Sinh học phân tử 2 0 2 

315 3 1109 Công nghệ sinh học vi sinh vật 3 3 0 

315 2 1787 Thực hành công nghệ sinh học vi sinh 

vật 
2 0 2 

001 0 1267 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1) 

     Tổng số tín chỉ trong học kỳ 3 21 15 6 

 

 

212 2 1903 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 

315 2 1128 Thực tập nhận thức về công nghệ sinh 

học 
2 0 2 
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4 

315 3 1108 Công nghệ sinh học thực vật 3 3 0 

315 2 1786 Thực hành công nghệ sinh học thực vật 2 0 2 

315 3 1686 Sinh lý học thực vật 3 3 0 

315 2 1818 Thực hành sinh lý học thực vật 2 0 2 

315 2 1464 Miễn dịch học 2 2 0 

315 3 1106 Công nghệ sinh học nấm 3 3 0 

315 2 1784 Thực hành công nghệ sinh học nấm 2 0 2 

001 0 1268 Giáo dục thể chất 4 (1) (0) (1) 

      Tổng số tín chỉ trong học kỳ  4 21 13 8 

5 

212 2 1904 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 

315 3 1097 Công nghệ ADN tái tổ hợp 3 3 0 

315 2 1781 Thực hành công nghệ ADN tái tổ hợp 2 0 2 

315 2 1149 Thực tập kỹ năng về công nghệ sinh 

học 
2 0 2 

315 3 1032 Tin sinh học 3 2 1 

315 2 1104 Công nghệ sinh học dược liệu 2 2 0 

315 2 2150 Thực hành công nghệ sinh học dược 

liệu 
2 0 2 

315 3 1103 Công nghệ sinh học  động vật 3 3 0 

      Tổng số tín chỉ trong học kỳ 5 19 12 7 

6 

213 2 1922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 

315 2 1105 Công nghệ sinh học môi trường 2 2 0 

315 2 1783 Thực hành công nghệ sinh học môi 

trường 
2 0 2 

315 3 1073 Nhập môn kinh doanh 3 3 0 

315 3 1102 Công nghệ protein-enzyme 3 3 0 

315 2 1782 Thực hành công nghệ protein-enzyme 2 0 2 

   Học phần tự chọn        

315 2 1107 Công nghệ sinh học tảo 2 2 0 

315 2 1785 Thực hành công nghệ sinh học tảo 2 0 2 

315 2 1158 Công nghệ sau thu hoạch 2 2 0 

315 2 1159 Thực hành công nghệ sau thu hoạch 2 0 2 

    Tổng số tín chỉ trong học kỳ 6 22 14 8 
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7 

303 3 1847 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3 

   Học phần tự chọn        

315 2 1156 CNSH trong chọn tạo giống cây trồng 2 2 0 

315 2 1054 Công nghệ sinh học nano 2 2 0 

315 3 1164 Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 3 2 1 

    Tổng số tín chỉ trong học kỳ 7 10 6 4 

8 

     Học phần tự chọn        

315 2 1107 An toàn thực phẩm 2 2 0 

315 2 1785 Chẩn đoán phân tử 2 2 0 

303 7 1338 Khóa luận tốt nghiệp 7 0 7 

315 4 1208 Đồ án công nghệ sinh học  4 0 4 

      Tổng số tín chỉ trong học kỳ 8 15 4 11 

 

3.3. Phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá 

3.3.1. Phương pháp dạy và học 

Dựa vào triết lý giáo dục của Trường ĐHSP – ĐHĐN và để đảm bảo đạt được các 

CLO nói riêng cũng như CTĐT nói chung, các phương pháp dạy và học đối với mỗi HP 

được lựa chọn và thiết kế theo 03 chiến lược dạy và học chủ yếu: “Dạy học hướng phát 

huy tính tích cực, sáng tạo của người học”, “Dạy học hướng phát huy tính tự lực, tính 

nghiên cứu” và “Dạy học tăng cường năng lực thực hành, thực nghiệp”. Sự tương quan 

giữa CĐR CTĐT và các phương pháp dạy và học áp dụng trong CTDH được liệt kê ở 

Bảng 7. Việc lựa chọn phương pháp dạy và học tùy thuộc vào CLO (thể hiện trong đề 

cương chi tiết HP). 

3.3.2. Phương pháp kiểm tra và đánh giá 

Các phương pháp kiểm tra và đánh giá là công cụ để đánh giá mức độ đạt được 

CLO nói riêng cũng như CĐR CTĐT nói chung. Để đảm bảo việc đánh giá được tiến 

hành một cách khách quan, chính xác và đáp ứng yêu cầu đo lường mức độ đạt được 

các CĐR, các phương pháp kiểm tra và đánh giá khác nhau đã được thiết kế dưới dạng 

các ma trận (rubric). Các rubric bao gồm các mô tả nội dung năng lực và mức độ đánh 

tương ứng căn cứ vào thang đánh giá Bloom/Bloom cập nhật. Các Rubric đánh giá áp 

dụng đối với các HP trong CTDH được trình bày từ Bảng 8 đến Bảng 17.
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Bảng 7. Tương quan giữa chiến lược, phương pháp dạy học và CĐR CTĐT. 

STT Chiến lược dạy và học Phương pháp dạy và học Cách tổ chức hoạt động học PLO 

1 Dạy học hướng phát huy 

tính tích cực và sáng tạo 

của người học 

Phương pháp thuyết trình vấn đề (Problem 

solving) 

- GV đặt vấn đề 

- GV phát biểu vấn đề 

- GV giải quyết vấn đề theo 2 logic phổ biến: quy 

nạp hoặc diễn dịch. 

- Kết luận và thảo luận (nhấn mạnh, tổng kết, liên 

hệ, đánh giá, kiểm tra...) 

PLO1, 

PLO2  

Phương pháp  giải quyết vấn đề (Problem 

based learning) 

- Đặt vấn đề (GV tạo 

tình huống bài học) 

- Giải quyết vấn đề (GV định hướng đề SV đề xuất 

giải pháp và thực hiện); 

- Kết luận và vận dụng 

PLO1, 

PLO2 

Phương pháp hoạt động nhóm (Group based 

learning) 

- Lựa chọn đề tài (là 

trọng tâm bài học) 

- Chia nhóm (theo tổ hoặc theo danh sách hoặc theo 

thẻ bài)  

- Giao nhiệm vụ và giám sát nhóm làm việc 

- Trình bày và thảo luận 

PLO5, 

PLO6 

Phương pháp suy nghĩ - từng cặp - chia sẻ 

(Think-pair-share) 

- GV đưa ra thảo luận 

- SV cùng đọc tài liệu hoặc suy nghĩ về  chủ đề, sau 

đó các sinh viên ngồi bên cạnh nhau có thể trao đổi 

với nhau về ý kiến và 

kinh nghiệm của mỗi người một khoảng thời gian 

nhất định (khoảng vài phút), sau đó chia sẻ với cả 

lớp  

- GV phân tích và tổng kết các nội dung về chủ đề 

PLO6 

2 Dạy học hướng phát huy 

tính tự lực, tính nghiên cứu 

Thảo luận (Seminar) Chuẩn bị (GV nêu tên chủ đề, phân công nhiệm vụ 

- SV nghiên cứu và viết 

bài thuyết trình 

- Thực hiện (Bố trí không gian, GV giới thiệu và 

phổ biến yêu cầu của seminar, SV thuyết trình, tổ 

chức thảo luận) 

- Kết luận và mở rộng. 

PLO2, 

PLO6 
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Tự học (Self-studying) - Xác định mục tiêu học 

tập, nội dung cần học 

- Lập kế hoạch tự học 

- Thực hiện theo kế 

hoạch 

- Tự thể hiện (tự trình bày lại những KT, KN đã học 

được) 

- Thảo luận trước nhóm 

- Tự đánh giá và tự điều 

chỉnh 

- Tổng hợp và vận dụng 

PLO7  

3 Dạy học tăng cường năng 

lực thực hành, thực nghiệp 

Dạy học qua tình huống (Case study) - Đưa ra tình huống thực tế tại các cơ sở thực tập 

- Nghiên cứu tình huống 

- Phân tích, xử lý tình huống 

- Báo cáo kết quả 

PLO4  

Dạy học thông qua dự án 

(Project-based learning) 

- Thiết kế ý tưởng dự án 

(gồm các bước: xác định 

vấn đề thực tiễn, mục tiêu dự án, nguồn hỗ trợ SV 

thực hiện, thiết kế công cụ đánh giá sản phẩm dự 

án) 

- Tổ chức dạy học dự án 

(gồm các bước: xây dựng ý tưởng dự án, quyết định 

chủ đề; xây dựng kế hoạch thực hiện; thực hiện dự 

án; báo cáo dự án và đánh giá) 

PLO2, 

PLO3, 

PLO7 

Quan sát và trải nghiệm thực tế (Field trip) - GV xác định mục tiêu, đối tượng, cách thức quan 

sát và trải nghiệm 

- SV thực hiện quan sát và trải nghiệm (tại cơ sở 

thực tập) 

- Phản hồi 

- Tổng kết và vận dụng 

PLO3, 

PLO4 

Dạy học qua thực hành (Experiment) - GV trình bày hướng dẫn về nội dung các bài thực 

hành 

- SV thực hiện lặp lại tương tự  

- SV quan sát và phân tích kết quả 

PLO2, 

PLO3, 

PLO6  
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Bảng 8. Thang đánh giá năng lực thực hành/thí nghiệm (Rubric 1). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

1. Năng lực 

thực hiện 

các kĩ thuật 

PTN 

1.1. Thực hiện nội 

quy, quy định của 

PTN 

Phân tích được nội 

quy và quy định 

nhưng chưa thực 

hiện đúng nội quy, 

quy định của PTN 

Thực hiện được một số nội 

quy, quy định của PTN khi 

có sự nhắc nhở của GV 

Thực hiện đầy đủ các nội 

quy, quy định của PTN 

khi có sự nhắc nhở của 

GV 

Tự giác thực hiện đầy đủ các 

nội quy, quy định của PTN 

1.2. Sử dụng các 

thiết bị, dụng cụ thí 

nghiệm 

Lựa chọn các thiết 

bị, dụng cụ không 

phù hợp với thí 

nghiệm 

Lựa chọn đúng các dụng cụ, 

thiết bị nhưng lắp ráp chưa 

hoàn chỉnh hệ thống hoặc 

còn sai một số các bộ phận 

thiết bị, dụng cụ; các thao 

tác sử dụng lóng ngóng 

hoặc sai các thao tác các 

thiết bị, dụng cụ 

Lựa chọn và lắp ráp đúng 

các thiết bị thí nghiệm 

nhưng một số thao tác còn 

lúng túng. 

Độc lập thực hiện chính 

xác, linh hoạt các thao tác 

lựa chọn và lắp ráp, sử 

dụng các thiết bị, dụng cụ 

thí nghiệm. Linh hoạt, sáng 

tạo trong các thí nghiệm 

mới 

2. Năng lực 

thực hiện 

các bước 

theo quy 

trình thí 

nghiệm 

2.1. Thực hiện theo 

các bước của quy 

trình thí nghiệm 

Thực hiện chưa đúng 

các bước của quy 

trình thí nghiệm, làm 

ảnh hưởng đến kết 

quả thí nghiệm 

Thực hiện đúng quy trình 

thí nghiệm nhưng còn lúng 

túng. 

Thực hiện đúng quy trình 

thí nghiệm nhưng còn 

lúng túng 

Độc lập thực hiện đúng, 

nhanh chóng, chính xác 

các bước của quy trình thí 

nghiệm 

2.2. Thực hiện  các 

thao tác thí nghiệm  

Thực hiện  còn chưa 

chính xác các thao 

tác trong từng bước 

thí nghiệm 

Thực hiện  được đúng các 

thao tác trong từng bước thí 

nghiệm nhưng ở một số 

thao tác phức tạp còn lúng 

túng 

Thực hiện  được chính xác, 

thành thạo các thao tác 

trong từng bước thí nghiệm 

Độc lập thực hiện đúng, 

nhanh chóng, chính xác 

các thao tác trong từng 

bước thí nghiệm 

3. Năng lực 

thu thập dữ 

liệu 

3.1. Xác định các biến 

số, chỉ số cần quan sát, 

đo đạc 

Chưa xác định được 

các biến số, chỉ số cần 

quan sát, đo đạc 

Xác định được các biến số, 

chỉ số cần quan sát, đo đạc 

Xác định được đầy đủ các 

biến số, chỉ số cần quan 

sát, đo đạc 

Độc lập xác định được đầy 

đủ, chính xác các biến số, 

chỉ số cần quan sát, đo đạc 
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nhưng chưa đủ hoặc còn 

nhầm lẫn một số biến số. 

3.2. Quan sát thu 

thập dữ liệu thí 

nghiệm 

Chưa biết cách quan 

sát thu thập các dữ 

liệu thí nghiệm bằng 

các giác quan cũng 

như bằng các thiết bị 

hỗ trợ 

Đã biết cách quan sát hiện 

tượng thí nghiệm,  sử dụng 

các thiết bị quan sát chưa 

thành thạo và kết quả quan 

sát chưa chính xác hoặc còn 

chưa đầy đủ. 

Quan sát trực tiếp bằng 

các giác quan hay sử dụng 

các thiết bị quan sát các 

hiện tượng thí nghiệm 

một cách chi tiết nên thu 

được kết quả đầy đủ, 

chính xác. 

Chủ động lựa chọn phương 

pháp, thiết bị quan sát các 

hiện tượng thí nghiệm một 

cách chi tiết và thu được 

kết quả đầy đủ, chính xác. 

3.3. Sử dụng các dụng 

cụ, thiết bị thu thập 

số liệu định lượng 

Chưa biết cách sử 

dụng các dụng cụ, 

thiết bị thu thập số 

liệu nên chưa thu 

được số liệu thí 

nghiệm 

Sử dụng còn chưa thành 

thạo một số dụng cụ đo đạc 

đơn giản nên số liệu thu 

được từ thí nghiệm còn sơ 

sài, chưa đầy đủ. 

Sử dụng thành thạo các 

dụng cụ đo đạc để thu 

thập số liệu từ thí nghiệm 

một cách chính xác 

Chủ động lựa chọn và sử 

dụng thành thạo các dụng 

cụ đo đạc để thu thập số 

liệu một cách chính xác 

4. Năng lực 

xử lý số 

liệu 

4.1. Lựa chọn các 

phương pháp, công 

cụ để xử lí số liệu thu 

được 

Chưa lựa chọn được 

hoặc lựa chọn không 

đúng các phương 

pháp, công cụ để xử 

lí số liệu 

Lựa chọn chưa đầy đủ các 

phương pháp, công cụ để 

xử lí số liệu 

Lựa chọn đúng, đầy đủ 

các phương pháp, công cụ 

để xử lí số liệu thu được 

Chủ động lựa chọn các 

phương pháp, công cụ để 

tối ưu hóa việc xử lý số liệu 

thu được 

4.2. Hiệu quả xử lí số liệu 

thu được 

Chưa biết cách xử lí 

số liệu 

Sử dụng các phương pháp, 

công cụ để xử lí số liệu còn 

lúng túng và sai sót 

Sử dụng thành thạo các 

phương pháp, công cụ để 

xử lí số liệu thu được thu 

được kết quả chính xác 

Độc lập sử dụng thành thạo 

các phương pháp, công cụ 

để xử lí số liệu thu được thu 

được kết quả chính xác 

5. Năng lực 

phân tích 

kết quả thí 

nghiệm sau 

5.1.  Giải thích mối 

quan hệ giữa các biến 

thí nghiệm đưa ra kết 

luận từ thí nghiệm 

Chưa hình thành 

được mối quan hệ 

giữa các biến thí 

nghiệm nên chưa 

đưa ra được kết luận 

Hình thành được nhưng 

chưa giải thích được mối 

quan hệ giữa các biến thí 

nghiệm và đưa ra chưa đầy 

đủ các kết luận thí nghiệm 

Hình thành và giải thích 

chưa đầy đủ mối quan hệ 

giữa các biến thí nghiệm, 

đưa ra kết luận tổng thể từ 

thí nghiệm 

Hình thành và giải thích 

đầy đủ và khoa học mối 

quan hệ giữa các biến thí 

nghiệm, từ đó đưa ra kết 

luận chi tiết từ thí nghiệm 
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khi xử lí số 

liệu 

5.2.  Giải thích các 

tình huống xảy ra 

trong quá trình làm 

thí nghiệm 

Chưa giải thích được 

các tình huống xảy ra 

trong quá trình làm 

thí nghiệm 

Đưa ra được một số ý giải 

thích các tình huống xảy ra 

trong quá trình làm thí 

nghiệm, tuy nhiên, chưa 

chắc chắn về ý kiến của 

mình 

Giải thích được nguyên 

nhân các tình huống xảy 

ra trong quá trình làm thí 

nghiệm 

Giải thích đầy đủ, có khoa 

học về nguyên nhân các 

tình huống xảy ra trong quá 

trình làm thí nghiệm 

5.3. Đánh giá, cải tiến 

thí nghiệm 

Chưa rút ra kinh 

nghiệm từ thí 

nghiệm và chưa đề 

xuất được phương án 

cải tiến thí nghiệm 

Rút ra kinh nghiệm từ thí 

nghiệm nhưng cần sự gợi ý 

của GV, chưa đề xuất được 

phương án cải tiến thí 

nghiệm 

Rút ra kinh nghiệm từ thí 

nghiệm và đề xuất được 

phương án cải tiến thí 

nghiệm 

Đánh giá được mức độ 

thành công của thí nghiệm, 

rút ra kinh nghiệm và đề 

xuất phương án tối ưu hóa 

thí nghiệm 

 

Bảng 9. Thang đánh giá năng lực giải quyết vấn đề (Rubric 2). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

1. Năng lực 

phát hiện 

vấn đề 

1.1. Phân tích, làm 

rõ nội dung của VĐ 
Chưa phân tích được 

nội dung hoặc có phân 

tích nội dung nhưng 

không liên quan đến 

VĐ. 

Có phân tích nhưng chưa 

đầy đủ, chưa làm rõ nội 

dung kiến thức của VĐ 

Có phân tích nhưng chưa 

làm rõ hoàn toàn nội dung 

kiến thức của VĐ 

Phân tích, làm rõ nội dung 

của VĐ 

1.2. Nhận ra mâu 

thuẫn giữa VĐ với 

kiến thức đã học 

Không phát hiện thấy 

mâu thuẫn 
Phát hiện thấy mâu thuẫn 

nhưng chưa chỉ ra đúng nội 

dung trọng tâm của mâu 

thuẫn. 

Xác định được mâu 

thuẫn và chỉ ra đúng nội 

dung trọng tâm của mâu 

thuẫn 

Xác định đúng mâu thuẫn, 

tìm ra những kiến thức đã 

học liên quan đến mâu 

thuẫn. 

1.3. Phát biểu VĐ 

thành một câu hỏi 
Không phát biểu được 

câu hỏi hoặc câu hỏi 

không phản ánh đúng 

nội dung của VĐ 

Phát biểu được câu hỏi 

nhưng còn dài dòng, chưa 

phản ảnh đầy đủ nội dung 

của VĐ 

Phát biểu được câu hỏi 

nhưng còn dài dòng 
Phát biểu thành 1 câu hỏi 

ngắn gọn nêu bật nội dung 

của VĐ. 

2. Năng lực 

thiết lập 

không gian 

VĐ và hình 

2.1. Thu thập, lựa 

chọn, sắp xếp những 

nội dung kiến thức 

liên quan đến VĐ. 

Đưa ra (nói, viết, 

trình bày) những 

thông tin kiến thức 

nhưng hầu như 

Xác định được một số 

thông tin, kiến thức nền 

tảng liên quan đến VĐ cần 

Xác định được thông tin, 

kiến thức nền tảng liên 

quan đến VĐ cần giải 

quyết 

Giải thích và lý giải thoả 

đáng (vẽ hình, mô tả) 

thông tin, kiến thức cần 

thiết cho mục tiêu GQVĐ 
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thành giả 

thuyết 

không liên quan đến 

VĐ cần giải quyết. 
giải quyết nhưng chưa đầy 

đủ 
2.2. Thiết lập mối 

quan hệ giữa VĐ với 

các nội dung kiến 

thức đã học. 

Thiết lập không 

đúng, làm phức tạp 

thêm nội dung của 

VĐ. 

Thiết lập được một số mối 

quan hệ nhưng chưa đầy 

đủ. 

Thiết lập được mối quan 

hệ giữa nội dung của VĐ 

với kiến thức đã biết 

nhưng chưa đầy đủ 

Thiết lập đầy đủ mối quan 

hệ giữa nội dung của VĐ 

với kiến thức đã biết, làm 

cơ sở để giải thích VĐ 

2.3. Đưa ra giả 

thuyết giải thích VĐ. 
Đưa ra được một vài 

giả thuyết nhưng 

không phù hợp với 

nội dung của VĐ 

Đưa ra được một số giả 

thuyết, trong đó có 50% 

giả thuyết phù hợp, có 50% 

giả thuyết chưa phù hợp 

Đưa ra được một số giả 

thuyết, trong đó có 75% 

giả thuyết phù hợp, có 

25% giả thuyết chưa phù 

hợp 

Đưa ra đầy đủ các giả 

thuyết. Tất cả các giả 

thuyết đưa ra đều phù hợp 

với nội dung của VĐ 

3. Năng lực 

lập kế 

hoạch và 

tiến hành 

GQVĐ 

3.1. Đề ra các biện 

pháp để kiểm chứng 

giả thuyết 

Chưa đưa ra được PP 

hoặc đưa được một 

số PP để kiểm chứng 

giả thuyết nhưng PP 

đó không phù hợp 

Đưa ra được một số PP 

kiểm chứng giả thuyết 

nhưng chưa đầy đủ hoặc 

chưa hoàn toàn phù hợp. 

Đưa ra được một số PP 

kiểm chứng giả thuyết 

nhưng chưa đầy đủ 

Đề ra đầy đủ các PP và chỉ 

ra được tính ưu điểm của 

mỗi biện pháp đó 

3.2. Tiến hành kiểm 

chứng giả thuyết 
Chưa triển khai kiểm 

chứng giả thuyết 

hoặc đã triển khai 

nhưng không phù 

hợp. 

Đã tiến hành kiểm chứng 

giả thuyết và đã tìm ra giả 

thuyết đúng nhưng còn phụ 

thuộc nhiều vào sự gợi ý 

của GV hoặc bạn bè 

Đã tiến hành kiểm chứng 

giả thuyết và đã tìm ra giả 

thuyết đúng nhưng còn 

phụ thuộc vào sự gợi ý 

của GV hoặc bạn bè 

Chủ động, độc lập tiến 

hành kiểm chứng giả thuyết 

và đã tìm ra giả thuyết đúng 

3.3. Rút ra kết luận 

về vấn đề và hình 

thành kiến thức mới 

Chưa đưa ra được kết 

luận về vấn đề mà 

tình huống đề cập. 

Đưa ra các kết luận nhưng 

chưa đầy đủ hoặc đưa ra 

đầy đủ nhưng cần sự hướng 

dẫn của GV, của bạn 

Đưa ra các kết luận về 

vấn đề, hình thành được 

một phần kiến thức mới 

Đưa ra các kết luận đầy đủ, 

chi tiết của vấn đề và phát 

biểu kiến thức mới học 

được thông qua vấn đề 

4. Năng lực 

đánh giá 

giải pháp 

GQVĐ, rút 

ra kết luận 

4.1. Tổng hợp, khái 

quát hóa, hình thành 

tri thức mới 

Sau khi GQVĐ, chưa 

khái quát hóa được tri 

thức. 

Khái quát hóa được tri thức 

nhưng chưa đầy đủ, chưa 

chính xác 

Khái quát hóa được tri 

thức nhưng chưa đầy đủ 
Độc lập rút ra tri thức mới 

và khái quát hóa tri thức 

(bằng sơ đồ, quy trình…) 

4.2. Xác nhận những 

kinh nghiệm thu 

nhận được 

Chưa rút ra được 

kinh nghiệm khi 

hoàn thành GQVĐ. 

Rút ra được một vài kinh 

nghiệm nhưng chưa rõ nét. 
Rút ra được kinh nghiệm 

sau khi hoàn thành việc 

GQVĐ, vận dụng để giải 

quyết các VĐ tổng thể. 

Rút ra được kinh nghiệm 

sau khi hoàn thành việc 

GQVĐ, có thể vận dụng để 

giải quyết các VĐ mới nảy 

sinh 
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Bảng 10. Thang đánh giá năng lực hợp tác (Rubric 3). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

1. Xác định 

được mục 

đích và lựa 

chọn được 

các phương 

thức hợp 

tác 

1.1. Xác định mục 

đích hợp tác 

 

Không tham gia đề 

xuất mục đích hợp 

tác để giải quyết một 

vấn đề  

Tham gia đề xuất mục đích 

hợp tác để giải quyết một 

vấn đề, nhưng chưa mạnh 

dạn bảo vệ ý kiến 

Tham gia đề xuất mục 

đích hợp tác để giải quyết 

một vấn đề 

Chủ động x đề xuất mục 

đích hợp tác để giải quyết 

vấn đề và tích cực thảo 

luận trong nhóm 

1.2.Phương thức hợp 

tác 

 

Không xác định được 

phương thức hợp tác 

Có tham gia góp ý, lựa 

chọn hình thức làm việc 

nhóm  

Tham gia tích cực vào 

việc lựa chọn hình thức 

làm việc nhóm với quy 

mô phù hợp với yêu cầu 

và nhiệm vụ. 

Chủ động đề xuất hình thức 

hợp tác phù hợp với hoàn 

cảnh, yêu cầu và nhiệm vụ 

đặt ra 

2. Xác định 

được trách 

nhiệm và 

các hoạt 

động mà 

bản thân có 

thể đảm 

nhiệm 

2.1. Xác định trách 

nhiệm 

 

Chưa xác định được 

các công việc mà 

nhóm phải làm 

Dự kiến được một số công 

việc nhóm sẽ phải làm theo 

trình tự. Nhưng chưa xác 

định được thời gian và cách 

thức tiến hành các công 

việc  

Tham gia đề xuất và góp 

ý một số công việc nhóm 

sẽ phải làm theo trình tự. 

Nhưng chưa xác định 

được thời gian và cách 

thức tiến hành các công 

việc 

Chủ động đề xuất các công 

việc mà nhóm phải làm và 

xác định rõ thời gian, cách 

thức tiến hành các công 

việc 

2.2. Xác định khả 

năng đóng góp của 

bản thân 

 

Không xác định được 

khả năng đóng góp 

của bản thân, giao 

việc gì làm việc đấy 

Xác định được khả năng 

đóng góp của bản thân 

nhưng chưa mạnh dạn đề 

xuất được công việc của 

mình trong quá trình hợp 

tác. 

phân tích được các công 

việc cần thực hiện để 

hoàn thành nhiệm vụ đáp 

ứng được mục đích 

chung, đánh giá khả năng 

của mình có thể đóng góp 

thúc đẩy hoạt động của 

nhóm. 

Chủ động  xác định trách 

nhiệm và vai trò của mình 

trong hoạt động chung của 

nhóm 

3. Xác định 

được nhu 

cầu và khả 

năng của 

những 

3.1. Khả năng và nhu 

cầu của các thành 

viên 

 

Không phân tích 

được khả năng của 

từng thành viên để 

tham gia đề xuất 

phương án phân công 

công việc. 

Phân tích được khả năng 

của một số thành viên để 

tham gia đề xuất phương 

án phân công công việc. 

Nhưng chưa tích cực trong 

quá trình thảo luận 

Phân tích được khả năng 

của một số thành viên và 

tích cực tham gia đề xuất 

phương án phân công 

công việc. Nhưng chưa 

hoàn toàn quan tâm đến 

Phân tích được khả năng 

của các thành viên và tích 

cực tham gia đề xuất 

phương án phân công công 

việc.  Quan tâm đến nhu 
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người cùng 

hợp tác 

nhu cầu làm việc của các 

thành viên. 

cầu làm việc của các thành 

viên.  

3.2. Phân công nhiệm 

vụ phù hợp 

 

Thụ động, không dự 

kiến được phương án 

phân công nhiệm vụ 

hợp lý; chưa quan 

tâm đến việc tổ chức 

hoạt động hợp tác 

của nhóm. 

Tham gia góp ý phương án 

phân công nhiệm vụ hợp lý; 

chưa tham gia tổ chức tốt 

hoạt động hợp tác của 

nhóm. 

Tham gia góp ý phương 

án phân công nhiệm vụ 

hợp lý; có tham gia hoạt 

động hợp tác của nhóm. 

Dự kiến được phương án 

phân công nhiệm vụ hợp lý; 

tổ chức tốt hoạt động hợp 

tác của nhóm. 

4. Tổ chức 

và thuyết 

phục người 

khác cùng 

hoàn thành 

công việc 

4.1. Thực hiện nhiệm 

vụ của bản thân 

 

Không/chưa hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Chưa biết cách theo 

dõi tiến độ hoàn 

thành công việc của 

bản thân 

Hoàn thành nhiệm vụ của 

mình. Chưa biết cách theo 

dõi tiến độ hoàn thành công 

việc của bản thân 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Biết cách theo dõi tiến độ 

hoàn thành công việc của 

bản thân  

Chủ động  hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Theo dõi tiến độ 

hoàn thành công việc của 

bản thân và có thể điều hoà 

hoạt động phối hợp của 

nhóm 

4.2. Kích lệ thành 

viên 

 

Chưa biết lắng nghe 

ý kiến người khác, 

bảo thủ và dễ nổi 

nóng khi thể hiện ý 

kiến không đồng tình 

của bản thân 

Biết lắng nghe ý kiến 

người khác, bảo thủ và dễ 

nổi nóng khi thể hiện ý 

kiến không đồng tình của 

bản thân. Chưa biết cách 

khích lệ thành viên khác. 

Biết lắng nghe ý kiến 

người khác, nhưng chưa 

khéo léo khi thể hiện ý 

kiến không đồng tình của 

bản thân.  

Khiêm tốn tiếp thu sự góp 

ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ 

trợ, động viên các thành 

viên khác. 

5. Rút kinh 

nghiệm, 

đánh giá 

kết quả 

hoạt động 

5.1. Báo cáo kết quả 

thực hiện 

 

- Tổng hợp thiếu 

nhiều ý kiến, không 

hoàn toàn đảm bảo 

mục đích hoạt động 

hợp tác 

- Trình bày kết quả 

hoạt động hợp tác 

không khoa học. 

- Lựa chọn, tổng hợp tương 

đối đầy đủ ý kiến của các 

thành viên đáp ứng mục 

đích đặt ra.  

- Chọn ngôn ngữ, cách 

trình bày tương đối khoa 

học, hợp lí. 

- Lựa chọn, tổng hợp đầy 

đủ ý kiến của các thành 

viên đáp ứng mục đích đặt 

ra.  

- Chọn ngôn ngữ, cách 

trình bày khoa học, hợp lí. 

- Tổng hợp đầy đủ các ý 

kiến của các thành viên và 

chắt lọc những ý kiến phù 

hợp nhất, đáp ứng mục đích 

đặt ra.  

- Ngôn ngữ, cách trình bày 

khoa học, hợp lí, ngắn gọn, 

súc tích. 

5.2. Kỹ năng đánh giá 

lẫn nhau 

Không đánh giá được 

người khác, nhóm 

khác. 

Đánh giá còn thiếu chính 

xác và còn dựa trên cảm 

tính cá nhân 

Đánh giá chính xác nhưng 

đôi khi còn dựa trên cảm 

tính cá nhân. 

Đánh giá chính xác, công 

bằng, công khai, khách 

quan của người khác, nhóm 

khác. 
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5.3. Rút kinh nghiệm 

hoạt động hợp tác  

Không rút ra được 

kinh nghiệm gì cho 

bản thân, không tham 

gia góp ý cho người 

khác 

Rút kinh nghiệm cho bản 

thân và có góp ý cho người 

khác nhưng chưa tích cực 

Rút ra được kinh nghiệm 

hữu ích cho bản thân và 

góp ý tích cực cho từng 

người trong nhóm. 

Rút ra được bài học kinh 

Phân tích được điểm mạnh, 

điểm yếu của bản thân và 

các thành viên trong nhóm 

để phát triển trong những 

bài sau 

 

Bảng 11. Thang đánh giá năng lực học tập suốt đời (Rubric 4). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

Năng lực 

học tập suốt 

đời 

1. Sự chủ động trong 

học tập 

Chưa quan tâm đến 

môn học, cần GV 

thường xuyên nhắc 

nhở trong quá trình 

học tập 

 

Có quan tâm đến môn học 

nhưng vẫn cần GV nhắc 

nhở trong quá trình học tập 

Có hứng thú với môn 

học, tự giác hoàn thành 

những nhiệm vụ học tập 

do GV đề ra  

Thể hiện sự đam mê với 

môn học. Chủ động tìm 

hiểu, khám phá thêm 

những kiến thức, thông tin 

liên quan đến môn học.  

2. Sự độc lập trong 

phát triển bản thân 

Chưa quan tâm đến 

việc mở rộng kiến thức 

ngoài lớp học. 

Có sự quan tâm đến việc 

mở rộng kiến thức ngoài 

lớp học. Tham gia vào 

những khóa học ngoài 

khung chương trình đào 

tạo, tuy nhiên chưa có sự 

chủ động.  

Có sự quan tâm đến các 

cơ hội học tập mở rộng. 

Sẵn sàng tham gia vào 

những chương trình đào 

tạo ngoài khung chương 

trình của ngành học khi 

có cơ hội.  

Hình thành động lực phát 

triển năng lực bản thân rõ 

ràng. Chủ động tìm kiếm 

cơ hội tham gia vào những 

chương trình đào tạo ngoài 

khung chương trình của 

ngành học 

3. Khả năng ứng 

dụng kiến thức vào 

giải quyết vấn đề 

Chưa xác định được 

nội dung kiến thức và 

kỹ năng đã học liên 

quan đến vấn đề và 

không áp dụng được 

vào việc giải quyết vấn 

đề 

Xác định được nội dung 

kiến thức và kỹ năng đã học 

liên quan đến vấn đề nhưng 

chưa vận dụng được để giải 

quyết vấn đề 

Xác định được nội dung 

kiến thức và kỹ năng đã 

học liên quan đến vấn 

đề. Có thể áp dụng 

những kiến thức và kỹ 

năng này để giải quyết 

các vấn đề mới. 

Xác định nhanh nội dung 

kiến thức và kỹ năng đã học 

liên quan đến vấn đề. Áp 

dụng những kiến thức và kỹ 

năng này để giải quyết vấn 

đề theo cách thức/phương 

pháp mới lạ và sáng tạo 

4. Học tập thường 

xuyên 

Không nhận thấy vai 

trò của học tập thường 

Nhận thấy sự vai trò của 

học tập thường xuyên 

Nhìn nhận được sự cần 

thiết phải học tập 

Hiểu rõ về sự cần thiết phải 

học tập thường xuyên. 
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xuyên (chính thức và 

không chính thức); 

chưa xác định được 

cách học. 

nhưng chưa xác định  các 

hình thức học tập thường 

xuyên phù hợp 

thường xuyên, xác định 

được các hình thức học 

tập nhưng vẫn bỏ sót 

một số yếu tố ảnh hưởng 

đến các hình thức học 

tập  

Phân tích rõ những yếu tố 

ảnh hưởng đến sự thành 

công của các hình thức học 

tập. Lựa chọn được những 

cách thức học tập phù hợp 

4. Xây dựng kế 

hoạch nghề nghiệp 

ngắn/dài hạn 

Mô tả mơ hồ về mục 

tiêu nghề nghiệp, chưa 

xây dựng được kế 

hoạch thực tế để đạt 

được mục tiêu 

Mô tả được mục tiêu nghề 

nghiệp sau khi tốt nghiệp, 

nhưng chưa xây dựng được 

kế hoạch ngắn hạn và dài 

hạn hoặc kế hoạch thực 

hiện còn thiếu tính thực tế 

Mô tả được mục tiêu 

nghề nghiệp thực tế 

ngắn và dài hạn, xây 

dựng được kế hoạch để 

đáp ứng những mục tiêu 

này. 

 

Mô tả được mục tiêu nghề 

nghiệp ngắn và dài hạn, xây 

dựng được kế hoạch kỹ 

lưỡng và chu đáo để đạt 

được mục tiêu 

 

Bảng 12. Thang đánh giá năng lực báo cáo/thuyết trình (Rubric 5). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt được 

1 2 3 4 5 

Năng lực 

báo 

cáo/thuyết 

trình. 

Nội dung bài báo cáo 

(30%) 

Chưa trình bày 

rõ chủ đề báo 

cáo 

Tập trung nhiều vào 

khái quát mà chưa 

đi vào chi tiết 

Cơ bản trình bày 

được chủ đề báo 

cáo 

Lựa chọn được những 

nội dung phù hợp nhưng 

chưa làm rõ chủ đề báo 

cáo 

Trình bày rõ chủ đề 

báo cáo và những nội 

dung chi tiết của bài 

báo cáo 

Slide 

(20%) 

Khó nhìn thấy 

chữ trong slide 

do độ tương 

phản thấp và 

quá nhiều chữ 

trong 1 slide 

Độ tương phản cao 

nhưng kích thước 

chữ nhỏ do quá 

nhiều nội dung 

trong 1 slide 

- Sử dụng màu sắc 

chữ và nền chưa 

phù hợp làm giảm 

độ tương phản 

- Kích cỡ chữ phù 

hợp 

- Sử dụng màu sắc chữ 

và nền phù hợp làm tăng 

độ tương phản 

- Kích cỡ chữ phù hợp 

- Trình bày đẹp và độ 

tương phản cao 

- Áp dụng quy tắc 

7x7 trong trình chiếu 

Không có công 

cụ trực quan 

Sử dụng một vài 

công cụ trực quan 

hỗ trợ nhưng không 

Sử dụng đủ các 

công cụ trực quan 

cơ bản 

Phân phối hợp lý giữa 

hình ảnh và video trong 

bài trình chiếu 

Sử dụng công cụ trực 

quan đẹp, rõ ràng, 
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rõ ràng, chất lượng 

thấp và không thể 

hiện rõ ý nghĩa 

 

 

 

phù hợp với nội dung 

và có ý nghĩa 

Tác phong trình bày 

(40%) 

Không có phần 

giới thiệu 

Giới thiệu đúng đối 

tượng nhưng dài 

dòng và không đầy 

đủ 

Giới thiệu đối 

tượng chính xác 

và giới thiệu hấp 

dẫn 

Phần giới thiệu thú vị, 

cuốn hút 

Phần giới thiệu hấp 

dẫn, bất ngờ và sáng 

tạo 

Giọng nói quá 

nhỏ để theo dõi 

Giọng nói rõ ràng 

nhưng thường bị lắp 

Giọng nói to, rõ 

ràng, trôi chảy 

nhưng đơn điệu và 

buổn tẻ 

Giọng nói to, rõ ràng, 

lưu loát và truyền cảm 

Giọng nói to, rõ ràng, 

lưu loát và thu hút 

Chỉ đứng một 

chỗ, không bao 

quát lớp không 

có sự tương tác 

với người nghe 

Có di chuyển nhưng 

không bao quát lớp, 

chỉ có một vài 

tương tác nhỏ với 

người nghe 

Có di chuyển và 

bao quát lớp . 

Tương tác nhiều 

với người nghe 

nhưng không hiệu 

quả 

Có di chuyển và bao 

quát lớp. Sử dụng nhiều 

hình thức tương tác và 

khiến người nghe thích 

thú 

Có di chuyển và bao 

quát lớp. Sử dụng 

nhiều hình thức 

tương tác và khiến 

người nghe thích thú 

và cùng tham gia vào 

buổi thuyết trình 

Thể hiện sự 

nhút nhát, 

không tự tin, 

hay gãi đầu gãi 

tai 

Tự tin nhưng vẫn 

bối rối khi giải 

quyết vấn đề 

Tự tin nhưng thiếu 

nhiệt tình khi trả 

lời câu hỏi 

Điềm tĩnh, tự tin nhưng 

thiếu nhiệt tình, sôi nổi 

khi trả lời câu hỏi 

Điềm tĩnh, tự tin, 

nhiệt tình, sôi nổi khi 

trả lời câu hỏi của 

người nghe 

Quản lý thời gian 

(10%) 

Phân phối thời 

gian không phù 

hợp giữa các 

nội dung. 

Thời gian báo 

cáo khác nhiều 

Thời gian báo cáo 

dài hoặc ngắn hơn 

dự kiến 20-40% 

Thời gian báo cáo 

dài hoặc ngắn hơn 

dự kiến 10-20% 

Thời gian báo cáo dài 

hoặc ngắn hơn dự kiến 

5-10% 

Phân phối thời gian 

hợp lý giữa các nội 

dung. Tuân thủ thời 

gian dự kiến 
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so với dự kiến 

(>50%) 

 

 

Bảng 13. Thang đánh giá mức độ thực hiện bài tập về nhà (Rubric 6). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

Thực hiện 

bài tập về 

nhà. 

Khối lượng hoàn 

thành (40%) 

Hoàn thành 30% khối 

lượng bài tập 

Hoàn thành 50% khối 

lượng bài tập 

Hoàn thành 70% khối 

lượng bài tập 

Hoàn thành 100% khối 

lượng bài tập 

Độ chính xác của 

kiến thức 

(60%) 

Chính xác dưới 50% Chính xác 50-69% Chính xác 70-89% Chính xác trên 90% 

 

Bảng 14. Thang đánh giá năng lực khởi nghiệp (Rubric 7). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

Năng lực 

khởi nghiệp. 

1. Sự quan tâm đến 

khởi nghiệp 

Thờ ơ, chưa quan tâm đến 

khởi nghiệp 

Có quan tâm đến khởi 

nghiệp 

Có quan tâm đến khởi 

nghiệp, có mong muốn 

khởi nghiệp 

Quan tâm sâu sắc đến khởi 

nghiệp, tìm tòi để kết nối 

những kiến thức của môn 

học vào khởi nghiệp 

2. Đánh giá các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

khởi nghiệp 

Chưa chỉ ra được những 

yếu tố ảnh hưởng đến khởi 

nghiệp 

Chỉ ra được những yếu 

tố ảnh hưởng đến khởi 

nghiệp nhưng chưa 

đầy đủ 

Chỉ ra được đầy đủ 

những yếu tố ảnh 

hưởng đến khởi 

nghiệp, phân tích được 

tầm quan trọng của 

từng yếu tố 

Đánh giá được đầy đủ và 

chính xác các yếu tố ảnh 

hưởng đến khởi nghiệp. Lên 

được ma trận SWOT phân 

tích. 

3. Ý tưởng khởi 

nghiệp 

Chưa hình thành được ý 

tưởng khởi nghiệp 

Đã hình thành ý tưởng 

khởi nghiệp nhưng 

chưa có tính thực tiễn 

Đã hình thành ý tưởng 

khởi nghiệp nhưng cần 

thêm 1 vài góp ý 

Hình thành ý tưởng khởi 

nghiệp có tính thực tiễn cao. 
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4. Xây dựng ý 

tưởng kinh doanh 

Chưa trình bày được kế 

hoạch kinh doanh 

Trình bày khái quát về 

kế hoạch kinh doanh, 

chưa làm rõ kế hoạch 

chi tiết 

Trình bày rõ kế hoạch 

kinh doanh nhưng còn 

thiết một số thông tin 

Trình bày đầy đủ và rõ ràng 

kế hoạch kinh doanh bao 

gồm: lý do khởi nghiệp, hoạt 

động cơ bản, trọng tâm của 

doanh nghiệp, hàng hóa/dịch 

vụ được cung cấp, khảo sát 

thị trường, lựa chọn địa 

điểm… 

5. Phân tích cơ hội 

phát triển 

Cung cấp một số thông tin 

không đầy đủ về quy mô và 

sự phát triển của lĩnh vực 

kinh doanh, cơ hội và mối 

đe dọa trong lĩnh vực, triển 

vọng chung cho lĩnh vực, 

các đối thủ cạnh tranh. 

Chưa đề xuất được sản 

phẩm/dịch vụ  khác biệt với 

những cơ sở kinh doanh 

khác 

Cung cấp khá đầy đủ 

thông tin về quy mô và 

sự phát triển của lĩnh 

vực kinh doanh, cơ hội 

và mối đe dọa trong 

lĩnh vực, triển vọng 

chung cho lĩnh vực, 

các đối thủ cạnh tranh. 

Chưa đề xuất được sản 

phẩm/dịch vụ  khác 

biệt với những cơ sở 

kinh doanh khác 

Cung cấp khá đầy đủ 

thông tin về quy mô và 

sự phát triển của lĩnh 

vực kinh doanh, cơ hội 

và mối đe dọa trong 

lĩnh vực, triển vọng 

chung cho lĩnh vực, 

các đối thủ cạnh tranh. 

Đề xuất được sản 

phẩm/dịch vụ  khác 

biệt với những cơ sở 

kinh doanh khác 

Cung cấp đầy đủ thông tin về 

quy mô và sự phát triển của 

lĩnh vực kinh doanh, cơ hội 

và mối đe dọa trong lĩnh vực, 

triển vọng chung cho lĩnh 

vực, các đối thủ cạnh tranh. 

Đề xuất được sản phẩm/dịch 

vụ  khác biệt với những cơ sở 

kinh doanh khác. Phân tích 

được thế mạnh của sản 

phẩm/dịch vụ mới đó. 
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Bảng 15. Thang đánh giá mức độ tham gia lớp học (Rubric 8). 

Năng lực Tiêu chí Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

Tham gia lớp 

học 

 

Tính chuyên cần 

(40%) 

SV vắng học nhiều hơn 2 

buổi có phép 

SV vắng học 2 buổi có 

phép 

SV vắng học 1 buổi có 

phép 

SV tham gia đầy đủ các 

buổi học 

Đúng giờ 

(30%) 

SV ít khi đi học đúng giờ 

hoặc đến lớp sớm (đi học 

muộn 4 lần trở lên) 

SV thỉnh thoảng đi học 

đúng giờ (đi học muộn 

3 lần), và hiếm khi đến 

lớp sớm 

SV thường đi học đúng 

giờ hoặc đến lớp sớm (đi 

học muộn 1-2 lần) 

SV luôn đi học đúng giờ và 

thường đến lớp sớm 

Mức độ tham gia và 

thái độ học tập  

(20%) 

SV hiếm khi tham gia thảo 

luận/phát biểu xây dựng bài 

trên lớp hoặc đặt câu hỏi 

tương tác với thầy cô và 

bạn học. SV chỉ trả lời câu 

hỏi khi được GV yêu cầu 

đích danh 

SV thỉnh thoảng tham 

gia thảo luận/phát biểu 

xây dựng bài mà 

không cần sự nhắc nhở 

của GV. SV không 

tham gia làm việc 

nhóm trong lớp. 

SV thường xuyên tham 

gia thảo luận/phát biểu 

xây dựng bài và đặt câu 

hỏi tương tác với thầy cô 

và bạn học 

SV có chính kiến, quan 

điểm riêng khi tham gia 

thảo luận/phát biểu xây 

dựng bài, tham gia đầy đủ 

và tích cực vào tất cả các 

buổi học, làm việc và hợp 

tác tốt với bạn học 

 

Bảng 16. Thang đánh giá khóa luận tốt nghiệp (Rubric 9). 

1. Rubric đánh giá dành cho giảng viên hướng dẫn 

Năng lực 
Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

 Hình thành và 

phát triển 

ý tưởng nghiên 

cứu. 

Không có đóng góp gì vào 

việc xây dựng ý tưởng 

 

Có thảo luận và đóng góp ý 

tưởng dựa trên gợi ý của 

cán bộ hướng dẫn 

Chủ động thảo luận và 

tự xây dựng mục tiêu 

dựa trên gợi ý của 

GVHD 

Chủ động đề xuất ý tưởng 

và mục tiêu của khoá luận 

có tính mới/sáng tạo 

 Xây dựng đề 

cương phù 

hợp với mục tiêu 

Không xây dựng đề cương 

khoá luận. Không có kế 

hoạch làm việc. 

Đề cương khoá luận không 

phù hợp với mục tiêu cốt 

lõi. 

Đề cương khoá luận phù 

hợp với mục tiêu nhưng 

chưa chi tiết. 

Đề cương khoá luận chi tiết 

và phù hợp với mục tiêu. 

Kế hoạch làm việc chi tiết 
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đặt ra. Kế hoạch làm việc chưa chi 

tiết và thiếu phương án dự 

phòng. 

Kế hoạch làm việc chi 

tiết nhưng phương án dự 

phòng không hợp lý. 

với các phương án dự 

phòng hợp lý. 

 Kiên trì và cam 

kết thực 

hiện khoá luận 

một cách 

hiệu quả. 

Không có động lực thực 

hiện khoá luận, không làm 

thí nghiệm và liên hệ với 

GVHD 

Thiếu tập trung thực hiện 

khoá luận và có xu hướng 

bỏ cuộc. 

Có động lực thực hiện 

khoá luận, chủ động 

vượt qua các trở ngại 

với sự giúp đỡ của 

GVHD 

Hứng thú và chủ động vượt 

qua các trở ngại xuyên suốt 

quá trình thực hiện khoá 

luận 

 Sự tương tác 

giữa sinh 

viên và GVHD. 

Không trao đổi với GVHD 

trong suốt quá trình thực 

hiện khoá luận 

Không chủ động liên hệ với 

GVHD 

Chủ động tìm gặp 

GVHD 

Chủ động tìm gặp CBHD 

để thảo luận các khó khăn 

của đề tài và đề xuất 

phương án giải quyết 

 Tổ chức sắp xếp 

và thực 

hiện thí nghiệm. 

Không thể tổ chức sắp xếp 

và thực hiện thí nghiệm 

Có thể thực hiện thí nghiệm 

nhưng chưa tổ chức sắp xếp 

hợp lý 

Tổ chức sắp xếp và thực 

hiện thí nghiệm một 

cách độc lập 

Tổ chức sắp xếp, thực hiện 

thí nghiệm một cách độc 

lập và dự đoán trước các 

tình huống bất lợi có thể 

xảy ra 

 Thu nhận kết 

quả và xử lý 

số liệu thực 

nghiệm hợp lý 

Không biết cách sử dụng 

dữ 

liệu, không biết dùng các 

phần mềm xử lý số liệu 

Có thể sắp xếp và kiểm sơ 

bộ số liệu. Tuy nhiên không 

có khả năng nhận xét 

kết quả thu thập được 

Có thể sắp xếp dữ liệu, 

kiểm tra và phân tích dữ 

liệu ở mức cơ bản. Nhận 

xét được kết quả 

Có thể sắp xếp và kiểm tra 

toàn bộ dữ liệu, có thể thực 

hiện phân tích dữ liệu nâng 

cao. Nhận xét được kết quả. 

So sánh với kết quả của các 

thí nghiệm tương đương 

 Phân tích và biện 

luận các kết quả 

thu được 

Không phân tích và biện 

luận được các kết quả thu 

được 

Có phân tích và biện luận 

các kết quả thu được, tuy 

nhiên các phân tích và biện 

luận chưa được rõ ràng và 

hợp lý 

Phân tích và biện luận 

các kết quả thu được rõ 

ràng và hợp lý 

Phân tích và biện luận các 

kết quả thu được rõ ràng và 

hợp lý. Có những ý tưởng 

phân tích và biện luận mới 

 Các ý tưởng đề 

xuất để phát 

triển các kết quả 

nghiên cứu 

thành một quy 

trình/ mô hình 

Không có ý tưởng đề xuất 

để phát triển các kết quả 

nghiên cứu thành một quy 

trình/ mô hình thực nghiệm 

Ý tưởng đề xuất để phát 

triển các kết quả nghiên 

cứu thành một quy trình/ 

mô hình thực nghiệm chưa 

rõ ràng 

Ý tưởng đề xuất để phát 

triển các kết quả nghiên 

cứu thành một quy trình/ 

mô hình thực nghiệm rõ 

ràng và hợp lý 

Ý tưởng đề xuất để phát 

triển các kết quả nghiên 

cứu thành một quy trình/ 

mô hình thực nghiệm rõ 

ràng, hợp lý và khả quan 
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thực nghiệm 

 Tài liệu tham 

khảo được 

được trích dẫn 

một các 

hợp lý 

Không trình bày TLTK 

theo quy định. 

Không trích dẫn TLTK 

Trình bày TLTK theo quy 

định, nhưng vẫn còn 20% 

sai sót. 

Trích dẫn không đầy đủ 

TLTK 

Trình bày TLTK theo 

quy định. 

Trích dẫn TLTK hợp lý 

Trình bày TLTK theo quy 

định. 

Trích dẫn TLTK hợp lý, tin 

cậy 

 Bài báo cáo được 

trình 

bày đúng văn 

phong, ngữ 

pháp 

Mắc trên 20 lỗi chính tả, 

ngữ pháp và định dạng văn 

bản. 

Không chú thích hình ảnh, 

bảng biểu, đồ thị, biểu đồ 

Mắc 10-20 lỗi chính tả, ngữ 

pháp và định dạng văn bản 

nhưng không biết cách sử 

dụng văn phong khoa học 

Chú thích hình ảnh, bảng 

biểu, đồ thị, biểu đồ chưa 

đầy đủ, chưa đúng quy 

định 

Mắc dưới 10 lỗi chính 

tả, ngữ pháp và định 

dạng văn bản, sử dụng 

hợp lý văn phong khoa 

học nhưng còn lỗi trong 

việc sử dụng thuật ngữ 

chuyên ngành. 

- Chú thích hình ảnh, 

bảng biểu, đồ thị, biểu 

đồ đầy đủ nhưng chưa 

đúng quy định 

Hầu như không mắc lỗi 

chính tả, ngữ pháp và định 

dạng văn bản sử dụng hợp 

lý văn phong khoa học và 

thuật ngữ chuyên ngành 

Chú thích hình ảnh, bảng 

biểu, đồ thị, biểu đồ đúng 

quy định 

 

2. Rubric đánh giá dành cho giảng viên phản biện và Hội đồng đánh giá 

Năng lực Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

 Bố cục và  trình 

bày hợp 

lý theo quy định 

Không tuân thủ qui định về 

bố cục của một bài khoá 

luận tốt nghiệp 

Trình bày đúng bố cục của 

một khoá luận nhưng nội 

dung của từng phần được 

sắp xếp chưa hợp lý 

Trình bày đúng bố cục 

của một khoá luận, phần 

lớn nội dung các phần rõ 

ràng và hợp lý 

Trình bày đúng bố cục của 

một khoá 

luận, nội dung tất cả các 

phần rõ ràng, hợp lý, chi 

tiết 

 Mục tiêu nghiên  

cứu rõ ràng và 

phù hợp;  đề tài  

có ý nghĩa khoa 

học và thực tiễn 

Mục tiêu nghiên cứu không 

rõ ràng và phù hợp hợp với 

tên đề tài;  đề tài  không có 

ý nghĩa khoa học và thực 

tiễn 

Mục tiêu nghiên cứu không 

rõ ràng, nhưng chưa phù 

hợp hợp với tên đề tài;  đề 

tài có ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn 

Mục tiêu nghiên cứu rõ 

ràng và phù hợp hợp với 

tên đề tài; đề tài có ý 

nghĩa khoa học  

Mục tiêu nghiên cứu không 

rõ ràng và phù hợp hợp với 

tên đề tài;  đề tài có ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn 

 Nội dung nghiên 

cứu gắn liền với 

Nội dung nghiên cứu 

không gắn liền với mục tiêu 

Nội dung nghiên cứu gắn 

liền với mục tiêu, nhưng 

Nội dung nghiên cứu 

gắn liền với mục tiêu và 

Nội dung nghiên cứu gắn 

liền với mục tiêu, đầy đủ và 
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mục tiêu, đầy đủ 

và phù hợp 

chưa đầy đủ và phù hợp đầy đủ, nhưng chưa phù 

hợp 

phù hợp 

 Vật liệu và 

phương pháp thí 

nghiệm phù hợp 

với mục tiêu đề 

tài 

Không thể chọn lựa vật 

liệu, 

phương pháp và bố trí thí 

nghiệm 

Chọn lựa vật liệu chưa phù 

hợp. 

Phương pháp và bố trí thí 

nghiệm chưa phù hợp với 

mục tiêu đề tài. 

Chọn được vật liệu. 

Phương pháp và bố trí 

thí nghiệm chưa hoàn 

toàn phù hợp với mục 

tiêu đề tài. 

Chọn được vật liệu. 

Phương pháp và bố trí thí 

nghiệm phù hợp với mục 

tiêu đề tài. 

 Thu nhận kết 

quả và xử lý số 

liệu thực nghiệm 

hợp lý 

Không biết cách sử dụng 

dữ liệu, không biết dùng 

các phần mềm xử lý số liệu 

Có thể sắp xếp và kiểm sơ 

bộ số liệu. 

Tuy nhiên không có khả 

năng nhận xét kết quả thu 

thập được. 

Có thể sắp xếp dữ liệu, 

kiểm tra và phân tích dữ 

liệu ở mức cơ bản. Nhận 

xét được kết quả. 

 

Có thể sắp xếp và kiểm tra 

toàn bộ dữ liệu, có thể thực 

hiện phân tích dữ liệu nâng 

cao. Nhận xét được kết quả. 

So sánh với kết qủa của các 

thí nghiệm tương đương. 

 Phân tích và biện 

luận các kết quả 

thu được hợp lý 

Không phân tích và biện 

luận được các kết quả thu 

được 

Có phân tích và biện luận 

các kết quả thu được, tuy 

nhiên các phân tích và biện 

luận chưa được rõ ràng và 

hợp lý 

Phân tích và biện luận 

các kết quả thu được rõ 

ràng và hợp lý 

Phân tích và biện luận các 

kết quả thu được rõ ràng và 

hợp lý. Có những ý tưởng 

phân tích và biện luận mới. 

 Các ý tưởng đề 

xuất để phát 

triển các kết quả 

nghiên cứu 

thành một quy 

trình/ mô hình 

thực nghiệm hợp 

lý 

Không có ý tưởng đề xuất 

để phát triển các kết quả 

nghiên cứu thành một quy 

trình/ mô hình thực nghiệm 

Ý tưởng đề xuất để phát 

triển các kết quả nghiên 

cứu thành một quy trình/ 

mô hình thực nghiệm chưa 

rõ ràng 

Ý tưởng đề xuất để phát 

triển các kết quả nghiên 

cứu thành một quy trình/ 

mô hình thực nghiệm rõ 

ràng và hợp lý 

Ý tưởng đề xuất để phát 

triển các kết quả nghiên 

cứu thành một quy trình/ 

mô hình thực nghiệm rõ 

ràng, hợp lý và khả quan. 

 Tài liệu tham 

khảo được được 

trích dẫn một các 

hợp lý 

Không trình bày TLTK 

theo quy định. 

Không trích dẫn TLTK 

Trình bày TLTK theo quy 

định, nhưng vẫn còn 20% 

sai sót. 

Trích dẫn không đầy đủ 

TLTK. 

Trình bày TLTK theo 

quy định. 

Trích dẫn TLTK hợp lý 

Trình bày TLTK theo quy 

định. 

Trích dẫn TLTK hợp lý, tin 

cậy 

 Báo cáo được 

trình bày đúng 

văn phong, ngữ 

Mắc trên 20 lỗi chính tả, 

ngữ pháp và định dạng văn 

bản. 

Mắc 10-20 lỗi chính tả, ngữ 

pháp và định dạng văn bản 

nhưng không biết cách sử 

Mắc dưới 10 lỗi chính 

tả, ngữ pháp và định 

dạng văn bản, sử dụng 

Hầu như không mắc lỗi 

chính tả, ngữ pháp và định 

dạng văn bản sử dụng hợp 
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pháp Không chú thích hình ảnh, 

bảng biểu, đồ thị, biểu đồ 

dụng văn phong khoa học. 

Chú thích hình ảnh, bảng 

biểu, đồ thị, biểu đồ chưa 

đầy đủ, chưa đúng quy 

định. 

hợp lý văn phong khoa 

học nhưng còn lỗi trong 

việc sử dụng thuật ngữ 

chuyên ngành. 

- Chú thích hình ảnh, 

bảng biểu, đồ thị, biểu 

đồ đầy đủ nhưng chưa 

đúng quy định. 

lý văn phong khoa học và 

thuật ngữ chuyên ngành. 

Chú thích hình ảnh, bảng 

biểu, đồ thị, biểu đồ đúng 

quy định. 

 Trả lời câu hỏi 

của PB  

Không trả lời được các câu 

hỏi của PB 

Trả lời đúng nhưng chưa 

đầy đủ đối với các câu hỏi 

của PB 

Trả lời đúng và đầy đủ 

đối với các câu hỏi của 

PB 

Trả lời thuyết phục đối với 

các câu hỏi của PB 

 

Bảng 17. Thang đánh giá năng lực kiến thức (Rubric 10). 

Năng lực Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt được 

1 2 3 4 

Kiến thức Kiến thức cơ bản Không đạt được tất cả các 

yêu cầu theo thang Bloom 

cập nhật  

Đáp ứng yêu cầu tương 

ứng với  mức 1 và 2 theo 

thang Bloom cập nhật 

Đáp ứng yêu cầu tương 

ứng với  mức 3 và 4 theo 

thang Bloom cập nhật 

Đáp ứng yêu cầu tương ứng 

với  mức 5 và 6 theo thang 

Bloom cập nhật 

Kiến thức cơ sở 

ngành 

Không đạt được tất cả các 

yêu cầu theo thang Bloom 

cập nhật  

Đáp ứng yêu cầu tương 

ứng với  mức 1 và 2 theo 

thang Bloom cập nhật 

Đáp ứng yêu cầu tương 

ứng với  mức 3 và 4 theo 

thang Bloom cập nhật 

Đáp ứng yêu cầu tương ứng 

với  mức 5 và 6 theo thang 

Bloom cập nhật 

Kiến thức chuyên 

ngành 

Không đạt được tất cả các 

yêu cầu theo thang Bloom 

cập nhật  

Đáp ứng yêu cầu tương 

ứng với  mức 1 và 2 t 

theo thang Bloom cập 

nhật 

Đáp ứng yêu cầu tương 

ứng với  mức 3 và 4 theo 

thang Bloom cập nhật 

Đáp ứng yêu cầu tương ứng 

với  mức 5 và 6 theo thang 

Bloom cập nhật 
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Hóa hữu cơ

Vật lý đại cương

Sinh học tế bào

Thực hành sinh 

học tế bào

Sinh học đại 

cương

Thực hành Sinh 

học đại cương

Tin học đại 

cương

Thống kê sinh 

học

Triết học Mac-

Lênin

Vi sinh vật học

Thực hành vi 

sinh vật học 

Đa dạng sinh học 

và phát triển bền 

vững

An toàn sinh 

học

Nhập môn 

CNSH

Thực hành nhập 

môn CNSH

Pháp luật đại 

cương

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin

Thực hành hóa 

sinh học

Hóa sinh học

PP NCKH CNSH

Sinh học phân tử

Thực hành sinh 

học phân tử

CNSH vi sinh 

vật

Thực hành 

CNSH vi sinh 

vật

Chủ nghĩa Xã 

hội khoa học

Thực tập nhận 

thức về CNSH

CN ADN tái tổ 

hợp

Thực hành CN 

ADN tái tổ hợp

Sinh lí học thực 

vật

Thực hành Sinh lí 

học thực vật

Miễn dịch học

CNSH Nấm

Thực hành CNSH 

nấm

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản VN

CNSH thực vật

Thực hành CNSH 

thực vật

Thực tập kỹ 

năng về CNSH

CNSH dược liệu

TH CNSH dược 

liệu

CNSH động vật

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

CNSH Môi 

trường

TH CNSH Môi 

Trường

Nhập môn kinh 

doanh

Công nghệ 

Protein-Enzyme

Thực hành CN 

Protein-Enzyme

CNSH tảo

Thực hành 

CNSH tảo

Công nghệ sau 

thu hoạch

TH công nghệ 

sau thu hoạch

Thực tập tốt 

nghiệp

Công nghệ sinh 

học Nano

Chẩn đoán 

phân tử

Khóa luận tốt 

nghiệp

Đồ án CNSH

Hóa phân tích

Tin sinh học

An toàn thực phẩm

Sản xuất nông 

nghiệp công nghệ 

cao

CNSH trong chọn 

tạo giống cây 

trồng

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ III HỌC KỲ IV HỌC KỲ V HỌC KỲ VI HỌC KỲ VII HỌC KỲ VIII

Giáo dục thể 

chất 1

Giáo dục thể 

chất 2
Giáo dục quốc 

phòng

Giáo dục thể 

chất 3

Giáo dục thể 

chất 4

HP cơ sở ngành

HP chuyên ngành 

ứng dụng CNSH 

trong nông nghiệp

HP chuyên ngành 

ứng dụng CNSH 

trong môi trường

HP chuyên ngành 

ứng dụng CNSH 

trong dược liệu

HP chuyên ngành 

chung
HP đại cươngChú thích:

 

Hình 1. Lộ trình giảng dạy và phát triển kiến thức trong chương trình dạy học được xác định bằng phương pháp Black box. 
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Hóa hữu cơ

Vật lý đại cương

Sinh học tế bào

Thực hành sinh 

học tế bào

Sinh học đại 

cương

Thực hành Sinh 

học đại cương

Tin học đại 

cương

Thống kê sinh 

học

Triết học Mac-

Lênin

Vi sinh vật học

Thực hành vi 

sinh vật học 

Đa dạng sinh 

học và phát triển 

bền vững

An toàn sinh 

học

Nhập môn 

CNSH

Thực hành nhập 

môn CNSH

Pháp luật đại 

cương

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin

Thực hành hóa 

sinh học

Hóa sinh học

PP NCKH CNSH

Sinh học phân tử

Thực hành sinh 

học phân tử

CNSH vi sinh 

vật

TH CNSH Vi 

sinh vật

CNXH khoa học

Thực tập nhận 

thức về CNSH

CN ADN tái tổ 

hợp

Thực hành CN 

ADN tái tổ hợp

Sinh lí học thực 

vật

Thực hành Sinh lí 

học thực vật

Miễn dịch học

CNSH nấm

TH CNSH nấm

Lịch sử ĐCS VN

CNSH thực vật

Thực hành CNSH 

thực vật

Thực tập kỹ 

năng về CNSH

CNSH dược liệu

Thực hành 

CNSH dược liệu

CNSH động vật

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

CNSH Môi 

trường

TH CNSH Môi 

trường

Nhập môn kinh 

doanh

Công nghệ 

Protein-Enzyme

Thực hành CN 

Protein-Enzyme

CNSH Tảo

TH CNSH Tảo

Công nghệ sau 

thu hoạch

TH CN sau thu 

hoạch

Thực tập tốt 

nghiệp

Công nghệ sinh 

học Nano

Chẩn đoán 

phân tử

Khóa luận tốt 

nghiệp

Đồ án CNSH

Hóa phân tích

Tin sinh học

An toàn thực phẩm

SX Nông nghiệp 

CN cao

CNSH trong chọn 

tạo giống cây 

trồng

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ III HỌC KỲ IV HỌC KỲ V HỌC KỲ VI HỌC KỲ VII HỌC KỲ VIII

CHÚ THÍCH: Kỹ năng nghề 
Kỹ năng tư duy 

phản biện 
Kỹ năng thích ứng

Kỹ năng giao tiếp 

khoa học
Kỹ năng tự học 

Kỹ năng làm việc 

nhóm  
Hình 2. Lộ trình giảng dạy và phát triển các kĩ năng trong chương trình dạy học được xác định bằng phương pháp Black box. 
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PHẦN IV: CHUẨN ĐẦU RA VÀ NỘI DUNG CỦA  HỌC PHẦN  
 

4.1.   Chuẩn đầu ra của học phần 

Cấu trúc nội dung CTDH CNSH 2019 bao gồm 65 HP, cả tự chọn lẫn bắt buộc. Các 

HP này là những yếu tố cơ bản đóng góp vào việc hình thành và phát triển các năng lực 

của người học đã được mô tả trong các PLO/PI. Do đó, các năng lực mà người học cần đạt 

được ở mỗi HP cũng được xây dựng thành các CLO tương ứng. Các CLO được xây dựng 

trong CTDH CNSH 2019 có các đặc trưng sau: 

- Các năng lực được mô tả trong các CLO đều có khả năng đo lường được; 

- Mức độ năng lực mô tả trong các CLO tương ứng với mức độ mô tả trong PI; 

- Nội dung của mỗi CLO đóng góp đến việc hình thành các PI từ 1-3 mức độ: L (Low) 

– mức độ thấp; M (Medium) -  mức độ trung bình; và H (High) – mức độ cao.   

Sự liên kết giữa các HP và mức độ đóng góp của các HP đối với các PLO/PI của 

CTĐT được thể hiện thành ma trận ở Bảng 18. 

 

4.2. Tóm tắt nội dung các học phần 

4.2.1. Khối kiến thức chung 

 Triết học Mác-Lênin 

Mã HP: 21221902 Số TC: 03 

HP học trước:               

Học phần Triết học Mác – Lênin bao gồm 03 nội dung chính: (1) Khái quát về nguồn 

gốc, bản chất của triết học, sự hình thành, phát triển và vai trò của triết học Mác – Lênin 

trong đời sống xã hội; (2) Trình bày quan điểm của triết học Mác – Lênin về vật chất, ý 

thức, các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù, lý luận nhận thức; (3) Quan điểm duy 

vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế -xã hội, giai cấp, dân 

tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con người. Sau khi kết thúc 

HP, người học hiểu được lý luận triết học Mác – Lênin, trên cơ sở đó xác lập được thế giới 

quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng để nhận thức về thế giới; 

xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. 
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Bảng 18. Ma trận thể hiện sự liên kết và mức độ đóng góp của HP đến PLO/PI của CTĐT. 

STT 
Học 

kỳ 
Tên học phần 

Số 

TC 

Chuẩn đầu ra (PLO) và chỉ số năng lực (PI) của CTĐT 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

PI 

1 

PI 

2 

PI 

3 

PI 

4 

PI 

5 

PI 

6 

PI 

7 

PI 

8 

PI 

9 

PI 

10 

PI 

11 

PI 

12 

PI 

13 

PI 

14 

PI 

15 

PI 

16 

PI 

17 

PI 

18 

PI 

19 

1 1 Hóa hữu cơ 2 L                L   

2 Vật lý đại cương 2 L          L      L   

3 Sinh học tế bào 2 M  L              L   

4 Thực hành sinh học tế bào 2 M     L L       L  L    

5 Sinh học đại cương 3 M                L   

6 Thực hành sinh học đại cương 2 M     L L       L  L    

7 Tin học đại cương 2 L               L L   

8 Thống kê sinh học 3 M      M        L  L   

9 Giáo dục thể chất 1 (1)                    

10 2 Triết học Mác - Lênin 3  M         L L   M  L   

11 Vi sinh vật học 2   L M             M   

12 Thực hành vi sinh vật học 2      M L       L  L    

13 Hóa phân tích 3 M                L   

14 Đa dạng sinh học và phát 

triển bền vững 

2 
M           L     M   

15 An toàn sinh học 2      M      L M    M   

16 Nhập môn công nghệ sinh 

học 

3 
H M M L L   L    M L    M  L 

17 Thực hành nhập môn CNSH 2    L  M   L L    L  L    

18 Giáo dục thể chất 2 (1)                    

19 Giáo dục quốc phòng (4)           M         
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20 3 Pháp luật đại cương 2  L         M M M       

21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2  M          M        

22 Hóa sinh học 3 H  M              M   

23 Thực hành hóa sinh học 2 H     M M       L  L    

24 Phương pháp luận NCKH 

CNSH 

2 
    M   M  L   M  M M M   

25 Sinh học phân tử 3   M M             M   

26 Thực hành sinh học phân tử 2      M M       L  M    

27 Công nghệ sinh học vi sinh 

vật 

3 
  H H M   M  M         M 

28 Thực hành CNSH vi sinh vật 2    H  H M M      L  M    

29 Giáo dục thể chất 3 (1)                    

30 4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  M          M        

31 Sinh lý học thực vật 3   M M             M   

32 Thực hành sinh lý học thực 

vật 

2 
     M M             

33 Miễn dịch học 2   M              M   

34 Công nghệ sinh học thực vật 3   H H M   M  M         M 

35 Thực hành CNSH thực vật 2    H  H M M            

36 Thực tập nhận thức về 

CNSH 

2 
        L L M M  M  M  L  

37 Công nghệ sinh học nấm 3   H H M   M  M         M 

38 Thực hành công nghệ sinh 

học nấm 

2 
      M M            

39 Giáo dục thể chất 4 (1)                    
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40 5 Lịch sử ĐCS Việt Nam 2  M          M        

41 Công nghệ ADN tái tổ hợp 3   H H M   M  M          

42 Thực hành công nghệ ADN 

tái tổ hợp 

2 
     H M M            

43 Thực tập kỹ năng về CNSH 2     M    M M M M M H  M  M  

44 Tin sinh học 3   H    M             

45 Công nghệ sinh học dược 

liệu 

2 
  H H M   M  M         M 

46 Thực hành CNSH dược liệu 2      H M M            

47 Công nghệ sinh học động vật 3   H  M               

48 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2           H      M   

49 CNSH môi trường 2   H H M   M  M         M 

50 Thực hành CNSH môi 

trường 

2 
      M M            

51 Nhập môn kinh doanh 3  H          M M      H 

52 Công nghệ protein-enzyme 3   H H M   M  M          

53 Thực hành công nghệ 

protein-enzyme 

2 
     H M M            

54 Công nghệ sinh học tảo 2    H M   M  M          

55 Thực hành CNSH tảo 2      H M M            

56 Công nghệ sau thu hoạch 2    H M   M  M          

57 Thực hành công nghệ sau thu 

hoạch 

2 
     H M M            

58 7 Thực tập tốt nghiệp 3     H    H H H H M H M H  H H 

59 CNSH trong chọn tạo giống 

cây trồng 

2 
   H    M  M          
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60 Công nghệ sinh học nano 2    H    M  M          

61 Sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao 

3 
       M H H          

62 8 An toàn thực phẩm 2        M  M          

63 Chẩn đoán phân tử 2        M  M          

64 Khóa luận tốt nghiệp 7    H H H H H  H H    H H H   

65 Đồ án công nghệ sinh học 4    H H H H H H H H    H H H   

66  Chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1                     

 67  Chuẩn đầu ra Tin học                     

68 Tổng số HP đóng góp ở mức H  3 1 9 13 3 9 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 2 1 2 

69 Tổng số HP đóng góp ở mức M  7 5 5 3 12 6 14 20 1 14 4 8 5 1 3 5 10 1 5 

70 Tổng số HP đóng góp ở mức L  3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 1 7 1 6 8 1 1 

Ghi chú: Các mức độ đóng góp của mỗi HP đến việc hình thành các PLO: L (Low) – mức độ thấp; M (Medium) -  mức độ trung bình; và 

H (High) – mức độ cao được xác định theo mức độ nội dung. 
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 Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Mã HP: 21331901) 

Nội dung học phần bao gồm 6 chương: Trong đó chương 1 trình bày về đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 

đến chương 4 trình bày nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác –Lênin về hàng hóa, thị 

trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Chương 5 và 

chương 6 trình bày những vấn đề chủ yếu về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

 

 Chủ nghĩa xã hội khoa học  

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quá trình hình chủ nghĩa 

xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn vấn đề về chính trị - xã hội 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức cơ bản đó, sinh viên có khả 

năng vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã 

hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở 

Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, niềm tin về con đường 

XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. 

 

 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan về ĐCS Việt Nam, 

bao gồm: những nội dung cơ bản của Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp cho sinh 

viên hiểu biết một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về sự ra đời, về sứ mệnh lịch 

sử, tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng (bằng Cương lĩnh, chiến lược các định 

hướng lớn về chính sách chủ trương công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, tổ chức 

quần chúng đấu tranh, bằng hành động tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên...) 

Mã HP: 21331901 Số TC: 02 

HP học trước:               

Mã HP: 31221903 Số TC: 02 

HP học trước:               

Mã HP: 21231904 Số TC: 02 

HP học trước:               
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 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học phần cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị 

văn hoá, Hồ Chí Minh. Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - 

Lênin. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập 

những hiểu biết về 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. 

 

 Tin học đại cương  

Học phần Tin học đại cương cung cấp những kiến thức và kỹ thuật sử dụng cơ bản 

về hệ điều hành và tin học văn phòng, phục vụ cho việc trình bày, xử lí văn bản, tìm 

kiếm thông tin trong quá trình học của sinh viên. 

 

 Pháp luật đại cương  

Mục tiêu của học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật. Để đạt được mục tiêu đó, nội dung của học phần bao gồm những 

vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà 

nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần còn 

có những nội dung về pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, 

Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới theo yêu cầu 

của Bộ Giáo dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

 

 

 

 

 

 

Mã HP: 21321922 Số TC: 02 

HP học trước:               

Mã HP: 31621885 Số TC: 02 

HP học trước:               

Mã HP: 31221549 Số TC: 02 

HP học trước:               
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4.2.2. Khối kiến thức cơ sở và ngành 

 Thống kê sinh học  

Học phần cung cấp các kiến thức về bố trí và xử lý số liệu thực nghiệm trong nghiên 

cứu sinh học bao gồm thống kê mô tả; phân phối mẫu, các phân phối chuẩn, phân phối 

student, phân phối chi bình phương, phân phối Fisher; kiểm định giả thuyết thống kê; phân 

tích phương sai, hồi qui và thiết kế thí nghiệm. 

 

 Hóa hữu cơ  

Hóa học hữu cơ là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành cho các ngành tự 

nhiên. Học phần này giới thiệu thành phần, cấu tạo, các tính chất và danh pháp của các 

hợp chất hữu cơ. 

 

 Vật lý đại cương 

Chương trình cung cấp các kiến thức vật lý đại cương liên quan đến các khái niệm, 

nguyên lý về cơ học, điện, điện tử và quang học. Nội dung kiến thức được phân bố trong 

10 chương, cụ thể Điện – Từ học (6 chương) và Quang học (4 chương). 

 

 Hóa phân tích  

Là học phần nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành của các ngành cử nhân khoa 

học thuộc khối ngành tự nhiên, học phần Hoá phân tích trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về cơ sở lí thuyết của phân tích hoá học và các phương pháp phân tích 

hoá học cụ thể. Sinh viên nên tham khảo thêm các kiến thức về các phương pháp bằng 

công cụ, làm tiền đề cho các môn phân tích chuyên ngành. 

 

Mã HP: 31221549 Số TC: 03 

HP học trước:               

Mã HP:  31421181 Số TC: 03 

HP học trước:               

Mã HP:   31321977 Số TC: 02 

HP học trước:               

Mã HP:   31521315 Số TC: 03 

HP học trước:               
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 Sinh học tế bào 

Học phần tế bào học là môn khoa học nghiên cứu đặc điểm cấu tạo chung cũng 

như cấu trúc hiển vi của tế bào và các bộ phận cấu trúc tế bào, bước đầu nghiên cứu một 

số hoạt động sống của tế bào như quá trình hấp thu các chất, quá trình vận chuyển các 

chất qua màng, chuyển hóa năng lượng, sự phân chia tế bào. 

 

 Thực hành sinh học tế bào 

Học phần Thực hành tế bào học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức 

năng và các quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào cũng như các thao tác thí 

nghiệm chi tiết trên các đối tượng liên quan. 

 

 Sinh học phân tử  

Sinh học phân tử là học phần cơ sở ngành sẽ cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về các cơ chế diễn ra ở cấp độ phân tử DNA, RNA, Protein. Ngoài ra, người 

học cũng sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về nguyên lý và ứng dụng của một số phương 

pháp sinh học phân tử thông dụng trong nông nghiệp, y dược, môi trường.         

 

 Thực hành sinh học phân tử  

Thực hành sinh học phân tử là học phần cơ sở ngành sẽ cung cấp cho người học 

những kiến thức và kỹ năng cơ bản về những phương pháp sinh học phân tử thông dụng 

như tách chiết DNA, Điện di, PCR, Giải trình tự DNA. Ngoài ra, người học cũng sẽ 

được trang bị kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 

sinh học phân tử. 

 

Mã HP:    31521681 Số TC: 02 

HP học trước:               

Mã HP:    31511815 Số TC: 02 

HP học trước:     31521681  

Mã HP:     31531680 Số TC: 03 

HP học trước:     31521681  

Mã HP: 31531075     Số TC: 02 

HP học trước:     31531680  
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 Sinh học đại cương  

Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về các dấu hiệu đặc trưng 

của sự sống và các hệ thống sống, từ cấp độ phân tử đến cấp độ Sinh quyển. Đây là 

những kiến thức cơ sở quan trọng, là nền tảng để sinh viên tìm hiểu cấu trúc, chức năng 

và các quá trình chuyển hoá,tích luỹ năng lượng cũng như cơ sở khoa học về các quá 

trình vận động sinh học và quá trình tiến hoá. 

 

 Thực hành sinh học đại cương  

Học phần trang bị cho người học các thông tin về sinh học: kiến thức cơ bản về 

đặc điểm cấu trúc và chức năng của thế giới sinh vật ở các mức độ từ phân tử, tế bào, 

cơ thể đến quần thể, quần xã và hệ sinh thái; có khái nhìn khái quát về hệ thống sinh 

giới. Trang bị cho người học hiểu được một số nguyên lý cơ bản của các quá trình diễn 

ra trong thế giới sống và mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường. 

  

 Vi sinh vật học  

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  sở về vị trí, vai trò của 

vi sinh vật trong tự nhiên và trong đời sống con người, để có thể dùng vi sinh vật như 

một công cụ phục vụ con người trong các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y - 

dược học, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Nội dung bao gồm một số vấn đề 

chủ yếu sau đây: Vị trí của vi sinh vật trong phân loại sinh giới, cấu trúc tế bào VSV 

nhân sơ (Prokaryota) và VSV nhân chuẩn  (Eukaryota), cấu trúc và sự nhân lên của 

virut. Sinh trưởng và dinh dưỡng của vi sinh vật, các quá trình trao đổi chất và năng 

lượng, các quá trình lên men có ý nghĩa trong công nghệ sinh học , đời sống con người. 

Sự phân huỷ các hợp chất tự nhiên và phi tự nhiên nhờ vi sinh vật, đại cương về di truyền 

(sự tái tổ hợp di truyền và truyền các tính trạng ở VSV, ứng dụng trong thực tiễn). 

 

Mã HP: 31521678    Số TC: 03 

HP học trước:       

Mã HP: 32521090    Số TC: 02 

HP học trước:     31521678     

Mã HP: 31531987 Số TC: 02 

HP học trước:       
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 Thực hành vi sinh vật học 

Thực hành Vi sinh vật học có vai trò quan trọng giúp cho sinh viên trong việc liên 

hệ kiến thức lý thuyết với thực tiễn. Tạo điều kiện giúp sinh viên giải thích kiến thức lí 

thuyết thông qua kết quả thực hành thí nghiệm. Qua học phần này, sinh viên nắm được 

những đặc điểm cấu trúc, sinh lý sinh hóa của các nhóm VSV chủ yếu (vi khuẩn, xạ 

khuẩn, nấm men, nấm mốc…), cơ chế của các quá trình phân giải các chất nhờ vi sinh 

vật và các phương pháp phân lập, nuôi cấy, bảo quản VSV.  

 

 Đa dạng sinh học và phát triển bền vững  

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thứ  về lược sử phát triển của 

Học thuyết tiến hoá, bao gồm các quan điểm sơ khai về vấn đề sinh giới, về nguồn gốc 

của thế giới sống, sinh vật sống, … qua các giai đoạn khác nhau của lịch sử, của các tôn 

giáo khác nhau; phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đột biến, giao phối, du nhập gen, 

sóng quần thể, biến động di truyền, chọn lọc tự nhiên, cách li đến quá trình tiến hoá, cơ 

chế hình thành đặc điểm thích nghi, quá trình hình thành loài mới; sự phát sinh và phát 

triển sự sống, nguồn gốc và sự phát sinh loài người. Ngoài ra, học phần còn cung cấp  

những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối 

với môi trường và đối với cuộc sống con người, các nguyên nhân trực tiếp và nguyên 

nhân sâu xa làm mất mát đa dạng sinh học, các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiện 

nay. 

 

 Thực tập nhận thức về công nghệ sinh học 

Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học và một cái nhìn 

tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng CNSH trong nông nghiệp, dược liệu và 

bảo vệ môi trường ở khu vực miền Trung –Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. 

Nội dung học phần được thực hiện thông qua chuyến đi trải nghiệm thực tế tại các cơ 

Mã HP: 31511832 Số TC: 02 

HP học trước: 31531987      

Mã HP: 31521095 Số TC: 02 

HP học trước:   

Mã HP: 31521128 Số TC: 02 

HP học trước:   
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sở hoạt động liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học 

trong sản xuất nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, sinh viên còn 

được cung cấp kiến thức về kỹ năng thuyết trình và thực hiện báo cáo, quan sát và đặt 

vấn đề liên quan đến công nghệ sinh học, có đam mê và hứng thú với lĩnh vực CNSH. 

 

 Hóa sinh  

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về thành phần cấu tạo hóa học, cấu trúc, 

tính chất của các chất trong hệ thống sống và nguyên lí quá trình chuyển hóa các chất 

trong tế bào và cơ thể sống: protein và hoạt tính xúc tác, các chất gluxit, lipit cung cấp 

năng lượng 1 ymoge thể và quá trình chuyển hóa chúng trong cơ thể. Acid nucleic và 

quá trình truyền thông tin di truyền trong hệ thống sống. Hoocmon, cơ chế phát triển, 

điều hòa quá trình trao đổi chất, vitamin tham gia trong thành phần các coenzim oxy hóa 

khử, các hợp chất có nguồn gốc thứ cấp có trong thực vật có vai trò quan trọng trong 

đời sống kinh tế. 

 

 Thực hành hóa sinh học  

Thực hành sinh học phân tử là học phần cơ sở ngành sẽ cung cấp cho người học 

các kĩ năng thao tác cơ bản trong nghiên cứu hóa sinh, các phản ứng thường dùng để 

phát hiện nhận biết một số hợp chất hữu cơ cơ bản của hệ thống sống, một số phương 

pháp cơ bản và hiện đại định lượng các chất này. 

 

 Sinh lý học thực vật  

Học phần này chuyển tải kiến thức về các hoạt động sinh lý cơ bản của cây, bao 

gồm các kiến thức về cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào thực vật, các quá trình 

trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quang hợp, hô hấp, sinh trưởng phát triển và sinh lý 

Mã HP: 31431317 Số TC: 03 

HP học trước: 31431315  

Mã HP: 31411803 Số TC: 02 

HP học trước: 31431317  

Mã HP: 31531686 Số TC: 03 

HP học trước: 31531687  
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chống chịu; qua đó đề cập đến các biện pháp ứng dụng trong trồng trọt và sản xuất nông 

lâm nghiệp. 

 

 Thực hành sinh lý học thực vật 

Học phần này giúp sinh viên củng cố lại các kiến thức về sinh lý đã học ở học phần 

lý thuyết. Sinh viên sẽ được thực hiện các bài thực hành có nội dung đề cập đến các 

phương pháp phân tích và nghiên cứu về sinh lý thực vật cơ bản như: cấu trúc và tính 

chất sống của tế bào thực vật; sự trao đổi nước của thực vật; nhu cầu dinh dưỡng khoáng 

của cây; định tính và định lượng các sắc tố trên lá và ảnh hưởng của ánh sáng đến quang 

hợp; so sánh cường độ hô hấp của các loài thực vật khác nhau, đánh giá hoạt động của 

hạt thông qua hô hấp; nghiên cứu vai trò của một số chất điều hòa sinh trưởng đến sự 

sinh trưởng của cây. 

 

 Nhập môn công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học thực vật là học phần cung cấp kiến thức về nguyên tắc của các 

kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật, bao gồm: Một số vấn đề 

liên quan đến nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào thực vật, môi trường dinh dưỡng, nuôi cấy 

tế bào đơn, nhân giống invitro, nuôi cấy huyền phù tế bào, chọn dòng tế bào. Sinh viên 

cũng được trang bị những kỹ năng cơ bản trong việc ứng dụng công nghệ sinh học thực 

vật trong giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp, y dược và môi trường. 

 

 Thực hành nhập môn công nghệ sinh học 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về nguyên tắc sử dụng 

phòng thí nghiệm cũng như vận hành thiết bị, từ đó thực hành các kỹ thuật cơ bản trong 

công nghệ sinh học phát hiện acid nucleid bằng kỹ thuật điện di ngang, khuếch đại acid 

Mã HP: 31511818 Số TC: 02 

HP học trước: 31531686  

Mã HP: 31521503 Số TC: 03 

HP học trước: 3152 1503  

Mã HP: 31511807 Số TC: 02 

HP học trước: 31521503  
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nucleicd bằng kỹ thuật PCR, biến nạp vector vào tế bào chủ, cắt DNA bằng enzyme cắt 

hạn chế và phát triển cây thông qua giai đoạn protocorm. 

 

 Tin sinh học  

Tin sinh học là học phần cơ sở ngành vô cùng quan trọng trong sự phát triển của 

các lĩnh vực liên quan đến sinh học hiện nay và trong tương lai. Học phần này sẽ cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản về áp dụng tin học trong giải quyết các vấn 

đề của sinh học, đặc biệt là sinh học phân tử. Ngoài ra, học phần cũng sẽ trang bị những 

công cụ tin sinh học cơ bản, kỹ năng sử dụng những công cụ này trong thực tế. 

 

 Nhập môn kinh doanh 

Nhập môn kinh doanh là học phần được xây dựng nhằm cung cấp cho người học 

những khái niệm, nội dung cơ bản về cách thức hình thành và quản lý một doanh nghiệp. 

Đối với sinh viên thuộc các ngành kinh doanh, học phần nhập môn kinh doanh cung cấp 

những khái niệm cơ bản đầu tiên, tạo nền tảng kiến thức để sinh viên tiếp tục học các 

môn học về quản trị và kinh doanh chuyên sâu. Đối với sinh viên không thuộc các ngành 

kinh doanh, học phần nhập môn kinh doanh cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền 

tảng cơ bản về kinh doanh, để cho dù tốt nghiệp bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, người 

học cũng có đủ kiến thức cơ bản để khởi nghiệp và quản lý một tổ chức kinh doanh nhỏ. 

 

 Miễn dịch học  

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về miễn dịch: Miễn dịch không 

đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu, các cơ chế đáp ứng miễn dịch, các cơ chế bệnh lý trong 

miễn dịch.  

 

 

Mã HP: 31531032 Số TC: 03 

HP học trước: 31531018  

Mã HP: 31531073 Số TC: 03 

HP học trước:   

Mã HP: 31521464 Số TC: 02 

HP học trước:   
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4.2.3 Khối kiến thức chuyên ngành 

 Phương pháp luận NCKH chuyên ngành CNSH  

Học phần đề cập đến phương pháp luận trong việc hình thành và triển khai một ý 

tưởng nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học nói chung và công nghệ sinh học nói riêng, 

bao gồm: các bước tiếp cận; phương pháp thiết kế thí nghiệm, lựa chọn phương pháp 

lấy mẫu và quy trình tiến hành nghiên cứu; thu thập và phân tích dữ liệu; thảo luận và 

giải quyết vấn đề; và trình bày các kết quả thông qua các hình thức báo cáo khác nhau. 

 

 Thực tập kỹ năng về CNSH 

Thực tập kỹ năng về CNSH là một học phần quan trọng trong  ngành Công nghệ 

sinh học. Trong học phần, sinh viên sẽ được cử đi làm việc tại một cơ quan, tổ chức liên 

quan đến công nghệ sinh học trong thời gian 2 tuần. Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên 

các kiến thức thực tế về công nghệ, quy trình sản xuất, cơ sở sản xuất, các thành tựu 

công nghệ sinh học hiện đại. Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tại các cơ 

sở sản xuất. Kiểm chứng, đối chiếu các kiến thức đã được tiếp nhận trong sách vở bằng 

thực tiễn sản xuất. 

 

 An toàn sinh học  

Học phần cung cấp các nguyên tắc và giải pháp để đảm bảo an toàn trong các hoạt 

động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, bao gồm: an toàn sinh học trong các 

phòng thí nghiệm vi sinh, động vật; an toàn trang thiết bị phòng thí nghiệm; các kĩ thuật 

vi sinh vật học cần thiết, các tiêu chuẩn đánh giá an toàn sinh học; an toàn về điện, an 

toàn cháy nổ và an toàn hóa chất ở các phòng thí nghiệm; đào tạo, tổ chức và kiểm tra 

an toàn và an ninh sinh học phòng thí nghiệm; và an toàn sinh học sinh vật chuyển gen. 

 

 

Mã HP: 31521589 Số TC: 02 

HP học trước:   

Mã HP: 31521149 Số TC: 02 

HP học trước:   

Mã HP: 31521155 Số TC: 02 

HP học trước:   
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 Công nghệ ADN tái tổ hợp  

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản trong kĩ thuật tạo dòng phân tử và 

biểu hiện gen ngoại lai trong các sinh vật chủ, bao gồm: (1) Đặc tính và ứng dụng các 

enzyme dùng trong tạo dòng phân tử; (2) Các hệ thống vector tạo dòng và biểu hiện; (3) 

Một số kĩ thuật phân tích phân tử cơ bản trong tạo dòng; (4) Tạo dòng và xây dựng các 

thư viện gene DNA và cDNA; (5) Các phương pháp chuyển gene; (6) Biểu hiện các gen 

được tạo dòng trong các sinh vật chủ. 

 

 Thực hành công nghệ ADN tái tổ hợp  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật 

trong công nghệ DNA tái tổ hợp như tách chiết acid nucleic, phân lập gen chức năng, 

tạo vector tái tổ hợp bằng phản ứng gắn gen, phân tích định tính và định lượng 

DNA/RNA bằng kỹ thuật RT-PCR. 

 

 Công nghệ protein-enzyme 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cấu trúc, tính chất và phân 

loại protein-enzyme, mô hình động học của phản ứng xúc tác bởi protein-enzyme, các 

yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính protein-enzyme. Đồng thời, sinh viên được giới thiệu 

các phương pháp xác định hoạt tính, xác định hàm lượng, cùng với các phương pháp 

tách chiết và tinh sạch protein-enzyme ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công 

nghiệp, các kỹ thuật cố định enzyme.Những kiến thức trên sẽ được sinh viên vận dụng 

để tiếp cận quy trình sản xuất protein-enzyme từ vi sinh vật và ứng dụng của enzyme-

protein trong đời sống. 

 

 

 

Mã HP: 31521097 Số TC: 03 

HP học trước: 3152 1680  

Mã HP: 31521781 Số TC: 02 

HP học trước: 31521097  

Mã HP: 31531102 Số TC: 03 

HP học trước:   
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 Thực hành công nghệ protein-enzyme  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về cách thu nhận sinh 

khối protein đơn bào, quy trình tách chiết, thu nhận enzyme từ thực vật, động vật và vi 

sinh vật và phương pháp xác định hoạt tính enzyme amylase, protease. 

 

 Công nghệ sinh học thực vật 

Công nghệ sinh học thực vật là học phần cung cấp kiến thức về nguyên tắc của các 

kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật, bao gồm: Một số vấn đề 

liên quan đến nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào thực vật, môi trường dinh dưỡng, nuôi cấy 

đơn bội bao phấn/ hạt phấn nhân giống in vitro, nuôi cấy huyền phù tế bào, nuôi cấy  

protoplast, nuôi cấy, tế bào đơn, nuôi cấy tế bào trần, chọn dòng tế bào. 

 

 Thực hành công nghệ sinh học thực vật  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hiện các thí 

nghiệm liên quan kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật như chuẩn bị môi trường nuôi 

cấy, lựa chọn và khử trùng mẫu vật ban đầu, nuôi cấy tạo callus, nhân nhanh chồi và 

kích thích tạo rễ từ chồi. 

 

 Công nghệ sinh học nấm  

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về sinh học nấm, ứng dụng của công 

nghệ sinh học vào tạo giống và tồn trữ giống nấm, cách thức thu hoạch bảo quản nấm 

ăn và nấm dược liệu, và kỹ thuật nuôi trồng một số loài nấm thương phẩm hiện nay. Qua 

đó, giúp sinh viên nắm bắt các phương pháp nghiên cứu nấm ngoài tự nhiên và trong 

PTN để bảo tồn khai thác nguồn tài nguyên nấm phục vụ nhu cầu của xã hội 

Mã HP: 31521782 Số TC: 02 

HP học trước: 31531102  

Mã HP: 31531108 Số TC: 03 

HP học trước:   
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 Thực hành công nghệ sinh học nấm  

Thực hành công nghệ sinh học nấm là học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 

và kỹ năng về cách thức pha chế môi trường, phân lập nấm, cách thức tạo giống và tồn 

trữ giống nấm, cách thức thu hoạch bảo quản nấm, và kỹ thuật nuôi trồng một số loài 

nấm thương phẩm hiện nay cũng như việc ứng dụng các kỹ thuật trong trồng nấm để 

tăng năng suất nấm. 

 

 Công nghệ sinh học vi sinh vật  

Học phần giới thiệu cho sinh viên một số vấn đề sau: (1) Lịch sử phát triển, phân 

loại ngành công nghệ vi sinh; (2) Cơ sở sinh học, một số các quá trình, nguyên lý liên 

quan đến công nghệ vi sinh; (3) Ứng dụng nghệ vi sinh trong các lĩnh vực công nghiệp, 

nông nghiệp, y tế, môi trường, thuỷ hải sản nhằm sản xuất các sản phẩm phục vụ cho 

đời sống và bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái. 

 

 Thực hành công nghệ sinh học vi sinh vật  

Học phần Thực hành công nghệ vi sinh vật gồm 8 bài, cung cấp những kiến thức 

cơ bản về kỹ năng thực hành phân tích, quan sát đặc điểm cấu trúc, sinh lý sinh hóa các 

nhóm vi sinh vật thường gặp. Đồng thời tạo điều kiện giúp sinh viên giải thích kiến thức 

lí thuyết thông qua kết quả thực nghiệm ứng dụng vi sinh vật trong nông nghiệp, công 

nghiệp và xử lý môi trường cũng như quy trình sản xuất một số chế phẩm VSV. 

 

 Công nghệ sinh học môi trường  

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở khoa học của công 

nghệ sinh học ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường, giới thiệu các công nghệ đang 

Mã HP: 31521784 Số TC: 02 

HP học trước: 31531106  

Mã HP: 31531109 Số TC: 03 

HP học trước: 31531987  

Mã HP: 31521787 Số TC: 02 

HP học trước: 31531109  
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HP học trước:   
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được ứng dụng hiện nay. Ngoài ra còn cung cấp cho người học vai trò của nhiên liệu 

sinh học góp phần giải quyết các vấn đề về an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được rèn luyện một số kỹ năng mềm 

như thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, giải quyết vấn đề. 

 

 Thực hành công nghệ sinh học môi trường  

Học phần cung cấp cho sinh viên những bài thí nghiệm cơ bản ứng dụng các loài 

thực vật và vi sinh vật để xử lí môi trường nước thải. Bên cạnh đó, học phần cũng đề 

cập các kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu cơ bản của môi trường và các phương pháp đánh 

giá chất lượng môi trường nước. 

 

 Công nghệ sinh học dược liệu  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thành phần và chức năng của của 

các loại dược liệu, như: vaccin, kháng sinh, hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học,…có 

nguồn gốc từ sinh vật; cũng như các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, bao 

gồm: công nghệ lên men, công nghệ enzyme, công nghệ tế bào, công nghệ gene và công 

nghệ miễn dịch trong việc sản xuất các loại dược liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe con 

người. 

 

 Thực hành công nghệ sinh học dược liệu  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hiện các thí 

nghiệm liên quan đến ứng dụng của công nghệ sinh học trong dược liệu như lựa chọn 

các phương pháp tách chiết, định tính và định lượng các chất có hoạt tính sinh học ứng 

dụng làm dược liệu. 
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 Công nghệ sinh học động vật  

Học phần trình bày các nguyên lí, quá trình sinh học và ứng dụng của kĩ thuật sinh 

học trên động vật. Đặc biệt cập nhật những lĩnh vực nổi bật nhất của công nghệ sinh học 

động vật hiện đại như: công nghệ cấy chuyển phôi, công nghệ nhân bản động vật, công 

nghệ chuyển gen, những ứng dụng mới của công nghệ tế bào động vật, tế bào gốc: 

vacxin thế hệ mới, kháng thể đơn dòng, tế bào gốc và những ứng dụng của công nghệ 

sinh học vào trong chăn nuôi. 

 

 Thực tập tốt nghiệp  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiên thức và trải nghiệm thực tế thông 

qua việc tham gia vào hoạt động nghiên cứu và ứng dụng ứng dụng CNSH trong các cơ 

sở sản xuất nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi trường. 

 

 Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng 

Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình chọn 

tạo giống cây trồng và những hướng ứng dụng và thành tựu của công nghệ sinh học 

trong quy trình chọn giống. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được trang bị một số kiến 

thức về thực trạng ngành sản xuất giống cây trồng tại Việt Nam, kỹ năng phát hiện các 

vấn đề và đề xuất được các phương án giải quyết vấn đề trong chọn giống. 

 

 Công nghệ sinh học nano 

Học phần này được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

các tiểu phân nano chuyển giao hoạt chất đến đích tác dụng, cơ chế hoạt động của các 

hạt nano trong cơ thể, tiềm năng và ứng dụng của tiểu phân nano trong nghiên cứu và 

Mã HP:  31531103 Số TC: 03 

HP học trước:   

Mã HP:  30331847 Số TC: 03 

HP học trước:   
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HP học trước:   
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HP học trước:   



 

 

67 

 

vận chuyển thuốc, các phương pháp nghiên cứu trong công nghệ nano. Từ đó, sinh viên 

có thể lên ý tưởng để thiết kế được một loại nano cụ thể. 

 

 Chẩn đoán phân tử  

Học phần “Chẩn đoán phân tử” được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật chẩn đoán sinh học phân tử cơ bản, ứng dụng các 

kỹ thuật này trong phân tích cấu trúc và chức năng của gen cũng như trong chẩn đoán 

bệnh ở mức độ phân tử các bệnh ở động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật. 

 

 Công nghệ sau thu hoạch  

Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về thành phần, tính chất 

của nông sản, các quá trình biến đổi sinh lý, sinh hóa của nông sản sau thu hoạch, nguyên 

lý và phương pháp bảo quản nông sản và quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm 

thực phẩm. 

 

 Thực hành công nghệ sau thu hoạch  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về bảo quản nông sản 

thực phẩm bằng các phương pháp khác nhau đồng thời hiểu rõ và thành thạo các thao 

tác trong quy trình chế biến một số sản phẩm thực phẩm. 

 

 Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao  

Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xu hướng phát 

triển nông nghiệp hiện đại. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được trang bị đặc điểm vai 

trò và thực trạng của việc ứng dụng những phương pháp canh tác, công nghệ sản xuất 

Mã HP:  31521157 Số TC: 02 

HP học trước:   

Mã HP:  31521158 Số TC: 02 

HP học trước:   

Mã HP:  31521158 Số TC: 02 

HP học trước: 31521159  
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HP học trước:   
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mới trong nền nông nghiệp Việt Nam và trên thế giới. Sinh viên cũng có thể tìm hiểu 

việc ứng dụng thành tựu của công nghệ sinh học để nâng cao hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp tại Việt Nam. Từ đó góp phần định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. 

 

 An toàn thực phẩm  

Học phần sẽ giới thiệu và đề cập đến những vấn đề liên quan đến an toàn lương 

thực- thực phẩm: các mối nguy và ảnh hưởng của môi trường tới vệ sinh an toàn thực 

phẩm; điều kiện và phương pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các văn bản pháp 

luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

 Công nghệ sinh học tảo 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nâng cao về sinh học tảo nói chung và 

kiến thức chuyên ngành về công nghệ ứng dụng tảo trong nuôi trồng thủy sản, quản lý 

môi trường nước, công nghệ nhiên liệu - năng lượng và công nghệ y học - dược liệu. 

Thông qua đó, sinh viên hiểu được đặc sinh học căn bản của các nhóm tảo ứng dụng 

trong các lĩnh vực khác nhau. Hơn thế nữa, học phần còn cung cấp cho người học những 

loài tảo thường được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau và các quy trình công nghệ 

đang được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực đó. 

 

 Thực hành công nghệ sinh học tảo  

Học phần gồm có 6 bài thực hành đã được thiết kế dựa vào học phần lí thuyết, có 

liên quan việc phân lập, nuôi cấy và ứng dụng tảo để thu sinh khối cho việc sản xuất 

sinh khối tảo ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, thực phẩm, dược liệu và nhiên liệu 

sinh học. 

 

 

Mã HP:  31521170 Số TC: 02 

HP học trước:   

Mã HP:  31521107 Số TC: 02 

HP học trước:   

Mã HP: 31521785 Số TC: 02 

HP học trước:  31521107  
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 Đồ án công nghệ sinh học  

Khóa luận tốt nghiệp là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo, được 

tổ chức đào tạo trong học kì cuối của chương trình. Học phần này cung cấp cho sinh 

viên một cách hệ thống các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch, 

thực hiện một ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi 

trường; thông qua đó, sinh viên sẽ cập nhật những kiến thức chuyên ngành liên quan. 

Ngoài ra, thông qua quá trình trải nghiệm nghiên cứu thực tế, sinh viên còn được rèn 

luyện và nâng cao các kỹ năng cần thiết của một cán bộ nghiên cứu khoa học và các kỹ 

năng cần thiết khác.  

 

 Khóa luận tốt nghiệp  

Khóa luận tốt nghiệp là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo, được 

tổ chức đào tạo trong học kì cuối của chương trình. Học phần này cung cấp cho sinh 

viên một cách hệ thống các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc xây dựng ý tưởng, 

kế hoạch, thực hiện và công bố một đề tài nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh 

học; thông qua đó, sinh viên sẽ được bổ sung tri thức mới từ những kết quả nghiên cứu 

đạt được bên cạnh việc cập nhật những kiến thức chuyên ngành liên quan. Ngoài ra, 

thông qua quá trình trải nghiệm nghiên cứu thực tế, sinh viên còn được rèn luyện và 

nâng cao các kỹ năng cần thiết của một cán bộ nghiên cứu khoa học, cũng như các kỹ 

năng cần thiết khác. Các chủ đề nghiên cứu hướng đến việc ứng dụng CNSH trong nông 

nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi trường và được thực hiện trong toàn bộ thời gian của 

học kì thông qua sự hướng dẫn của giảng viên chuyên môn.

Mã HP: 31541208 Số TC: 04 

HP học trước:    

Mã HP: 30371338 Số TC: 07 

HP học trước:    
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PHẦN 4: ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

   

4.1. Cơ sở vật chất 

Để phục vụ và đáp ứng nhu cầu đào tạo, Trường ĐHSP – ĐHĐN luôn chú trong 

xây dựng và phát triển cơ sở vật chất. Khuôn viên Nhà trường có tổng diện tích là 4,67 

hecta, trong đó diện tích nơi làm việc là 2118 m2, nơi học: 1952 m2, diện tích dành cho 

khu giải trí, thư giãn: 6000 m2. Nhà trường có đủ phòng học là 99 phòng học với trung 

bình tỷ lệ diện tích sàn/SV là 3,41 m2. Các phòng học và thực hành có không gian rộng 

rãi, tiện ích và thuận lợi cho việc dạy và học. Bên cạnh xây dựng các giảng đường, 

Trường cũng có nhà thi đấu thể thao, nhà đa chức năng và các không gian khác cho sinh 

viên rèn luyện thể chất, đào tạo các kỹ năng mềm, tham gia hoạt động xã hội. Để phục 

vụ và đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học, khoa Sinh-Môi trường đã không 

ngừng hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm. Hiện nay Khoa có 

08 phòng thí nghiệm (Nuôi cấy mô và Tế bào thực vật, Công nghệ môi trường, CNSH 

vi sinh vật, Sinh học phân tử, CNSH vi tảo, CNSH tế bào, CNSH nấm, Sinh học đại 

cượng) và 01 trại thực nghiệm với đầy đủ các trang thiết bị  hiện đại, đảm bảo yêu cầu 

của giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

 

4.2. Đội ngũ giảng viên và cán bộ phục vụ 

Khoa Sinh – Môi trường hiện có 26 CBVC cơ hữu tham gia công tác giảng dạy và 

NCKH ở Khoa; trong đó có 02 PGS, 14 TS, 11 ThS (03 thạc sĩ đang theo học nghiên 

cứu sinh), hầu hết các giảng viên được đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ từ nước ngoài. Toàn bộ 

các giảng viên và cán bộ phục vụ đủ năng lực để đảm nhiệm việc giảng dạy và hỗ trợ 

cho các học phần thuộc các khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Các học phần thuộc 

khối kiến thức chung và một số học phần chuyên ngành được đảm nhiệm bởi các giảng 

viên đến từ khoa Toán, Tin, Sinh, Hóa và Giáo dục chính trị của Trường ĐHSP - ĐHĐN. 

Riêng các học phần ngoại ngữ cũng như các kỳ thi sát hạch ngoại ngữ được các giảng 

viên và các bộ phận chuyên trách của Trường Đại học Ngoại ngữ (một thành viên của 

Đại học Đà Nẵng) phụ trách. 
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4.3. Giáo trình 

Giáo trình chính của tất cả các học phần có đầy đủ tại thư viện trường ĐHSP - 

ĐHĐN và tại thư viện chuyên ngành của Khoa Sinh – Môi trường. Ngoài ra, sinh viên 

còn được cung cấp các giáo trình, tài liệu tham khảo do các giảng viên cung cấp. 

 

  
Sinh viên đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm Nuôi cấy mô tế bào thực vật. 
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PHỤ LỤC:  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN 

(Các đề cương chi tiết học phần được đính kèm theo phụ lục này) 

STT Mã HP Tên HP 

I. Khối kiến thức chung 

1 212 3 1902 Triết học Mác-Lênin 

2 213 2 1901 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

3 212 2 1903 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

4 212 2 1904 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

5 213 2 1922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

6 312 2 1885 Tin học đại cương 

7 316 2 1549 Pháp luật đại cương 

8 001 0 1265 Giáo dục thể chất 1 

9 001 0 1266 Giáo dục thể chất 2 

10 001 0 1267 Giáo dục thể chất 3 

11 001 0 1268 Giáo dục thể chất 4 

12 002 0 1264 Giáo dục quốc phòng 

II. Khối kiến thức cơ sở và ngành 

13 315 3 1018 Thống kê sinh học 

14 314 2 1181 Hóa hữu cơ 

15 313 2 1977 Vật lý đại cương 

16 314 3 1315 Hóa phân tích 

17 315 2 1681 Sinh học tế bào 

18 315 2 1815 Thực hành sinh học tế bào 

19 315 3 1680 Sinh học phân tử 

20 315 2 1075 Thực hành sinh học phân tử 

21 315 3 1687 Sinh học đại cương 

22 315 2 1090 Thực hành sinh học đại cương 

23 315 2 1987 Vi sinh vật học 

24 315 2 1832 Thực hành vi sinh vật học 

25 315 2 1095 Đa dạng sinh học và phát triển bền vững 

26 315 2 1128 Thực tập nhận thức về công nghệ sinh học 

27 314 3 1317 Hóa sinh học 

28 314 2 1803 Thực hành hóa sinh học 

29 315 3 1686 Sinh lý học thực vật 

30 315 2 1818 Thực hành sinh lý học thực vật 

31 315 3 1503 Nhập môn công nghệ sinh học 

32 315 2 1807 Thực hành nhập môn công nghệ sinh học 

33 315 3 1032 Tin sinh học 

34 315 3 1073 Nhập môn kinh doanh 

35 315 2 1464 Miễn dịch học 

III. Khối kiến thức chuyên ngành hoặc nghiệp vụ 

III-1. Khối các học phần bắt buộc 

36 315 2 1589 Phương pháp luận NCKH công nghệ sinh học 

37 315 2 1149 Thực tập kỹ năng về CNSH 
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38 315 2 1155 An toàn sinh học 

39 315 3 1097 Công nghệ ADN tái tổ hợp 

40 315 2 1781 Thực hành công nghệ ADN tái tổ hợp 

41 315 3 1102 Công nghệ protein-enzyme 

42 315 2 1782 Thực hành công nghệ protein-enzyme 

43 315 3 1108 Công nghệ sinh học thực vật 

44 315 2 1786 Thực hành công nghệ sinh học thực vật 

45 315 3 1106 Công nghệ sinh học nấm 

46 315 2 1784 Thực hành công nghệ sinh học nấm 

47 315 3 1109 Công nghệ sinh học vi sinh vật 

48 315 2 1787 Thực hành công nghệ sinh học vi sinh vật 

49 315 2 1105 Công nghệ sinh học môi trường 

50 315 2 1783 Thực hành công nghệ sinh học môi trường 

51 315 2 1104 Công nghệ sinh học dược liệu 

52 315 2 2150 Thực hành công nghệ sinh học dược liệu 

53 315 3 1103 Công nghệ sinh học động vật 

54 303 3 1847 Thực tập tốt nghiệp 

II-2. Khối các học phần tự chọn 

55 315 2 1156 Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng 

56 315 2 1054 Công nghệ sinh học nano 

57 315 2 1157 Chẩn đoán phân tử  

58 315 2 1158 Công nghệ sau thu hoạch 

59 315 2 1159 Thực hành công nghệ sau thu hoạch 

60 315 3 1164 Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

61 315 2 1170 An toàn thực phẩm 

62 315 2 1107 Công nghệ sinh học tảo 

63 315 2 1785 Thực hành công nghệ sinh học tảo 

64 315 4 1208 Đồ án công nghệ sinh học  

65 303 7 1338 Khóa luận tốt nghiệp 

 

 

KHOA SINH-MÔI TRƯỜNG 

Phó Trưởng Khoa 
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