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1. Mục tiêu đào tạo
- Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu, các thao tác kỹ thuật tiên tiến thuộc
chuyên ngành Công nghệ sinh học.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, kỹ năng thực hành trên cơ sở nắm bắt các kiến
thức về lý thuyết cơ bản nhằm rèn luyện nghiệp vụ nghiên cứu khoa học để học viên có
khả năng giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến ứng dụng các kỹ thuật công
nghệ sinh học.
- Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao để đảm trách các vị trí chuyên môn
trong các lĩnh vực nông- lâm-ngư nghiệp, thực phẩm, y-dược và môi trường.
- Tạo cơ sở chuyên môn để học viên có thể học tiếp chương trình tiến sĩ.
2. Chuẩn đầu ra
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất như
sau:
2.1. Về kiến thức
- Chuyên môn:
+ Hiểu và vận dụng được kiến thức về sinh học phân tử, tin sinh học, hóa sinh, vi
sinh vật, kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong lĩnh vực công nghệ sinh học, m i quan hệ
giữa các lĩnh vực của công nghệ sinh học
+

ử dụng những iến thức về công nghệ sinh học để nghiên cứu độc lập, hoặc

theo nhóm trong lĩnh vực y tế, công nghiệp và môi trường
+

ử dụng những ỹ thuật hiện đại trong công nghệ sinh học như sinh học phân tử,

ADN, gen, protein, enzyme, tin sinh học trong nông - lâm - ngư nghiệp, thủy sản, môi
trường, công nghệ thực phẩm

+ Ứng dụng công nghệ y - sinh học hiện đại để chẩn đoán bệnh phân tử, nghiên
cứu cơ chế bệnh, phát triển các kỹ thuật phân tích, xét nghiệm và liệu pháp điều trị. Ứng
dụng công nghệ y - sinh hiện đại phục vụ công nghệ dược phẩm, chăm sóc sức khỏe cộng
đồng;
- Nghiên cứu khoa học: Học viên phải nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa
học trong lĩnh vực ông nghệ sinh học, có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu về ông
nghệ sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Ngoại ngữ: Học viên đạt chứng ch B1 theo khung Châu Âu.
2.2. Về kỹ năng
- Phân t ch và đánh giá được tài liệu liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và
phân tích kết quả thí nghiệm
- Thành thạo thao tác kỹ thuật trong công nghệ sinh học bao gồm: Kỹ thuật sinh học
phân tử; ADN, gen, enzyme, protein; Kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật; Kỹ thuật nuôi cấy
mô, tế bào động vật, tế bào g c, tế bào thực vật, nấm ăn và nấm dược liệu
- Thành thạo các kỹ thuật phân t ch định t nh, định lượng hóa sinh - vi sinh; Công
cụ tin sinh học; Kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán bệnh ở thực vật, động vật, thuỷ sản; Kỹ
thuật miễn dịch trong nghiên cứu và ứng dụng
- Phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ sinh học: Công nghệ gen,
công nghệ tế bào, công nghệ protein, công nghệ vi sinh.
- Có khả năng đề xuất và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai và áp
dụng tiến bộ công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ protein-enzyme, công nghệ vi
sinh vào đời s ng;
- Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo; năng lực nghiên cứu khoa học, vận dụng
một cách linh hoạt các kiến thức ông nghệ sinh học vào thực tiễn đời s ng
ăng

n

- ó năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề
xuất những sáng kiến có giá trị;
- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường
làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn;
- Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của
chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn
- ó năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;

- Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ
công việc được giao; Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

