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1. Mục tiêu đào tạo
- Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về quá trình sinh học ở các cấp độ
khác nhau của khoa học sự s ng: Phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể và m i quan hệ với môi
trường bên ngoài. Cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu trong các lĩnh
vực: Sinh học phân tử và tế bào, sinh học cơ thể thực vật, động vật, công nghệ sinh học,
nuôi trồng và chế biến thủy sản, y sinh học, kiểm nghiệm lương thực - thực phẩm, xử lý ô
nhiễm môi trường...
- Học viên sau khi t t nghiệp có đủ kiến thức và khả năng có thể giảng dạy ở các
trường THPT, TCCN, CĐ&ĐH, có đủ năng lực đề xuất và tiến hành thực hiện các đề tài
nghiên cứu trong các lĩnh vực về Sinh học và các ngành khác có liên quan.
- Học viên sau khi t t nghiệp có thể tham gia vào các lĩnh vực làm cán bộ quản lý ở
các sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sở Khoa học và công nghệ, sở Tài nguyên
môi trường; cán bộ kỹ thuật Nông, Lâm, Ngư, Y, Dược, công nghiệp nhẹ, chế biến
lương thực, thực phẩm bia, rượu, nước giải khát, bột ngọt, mì ăn liền, thức ăn gia súc,
m a đường, nước chấm, kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm – thực phẩm, chế biến thủy
sản, nuôi trồng thủy sản, gi ng cây trồng và vật nuôi, chi cục bảo vệ thực vật…
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Về kiến thức
- Chuyên môn: Học viên phải hoàn thành đầy đủ kh i kiến thức của chương trình
đào tạo ngành Sinh học thực nghiệm. Nắm vững các kiến thức chuyên sâu, hiện đại về
các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng của ngành Sinh học thực nghiệm.
- Nghiên cứu khoa học: Học viên phải nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa
học trong lĩnh vực Sinh học thực nghiệm, có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản
và ứng dụng về 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
- Hình thành các năng lực tự đề xuất và giải quyết vấn đề trong hoạt động chuyên
môn
- Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo; năng lực nghiên cứu khoa học, vận dụng
một cách linh hoạt các kiến thức sinh học vào thực tiễn đời s ng
- Phát triển năng lực tính toán và sử dụng công nghệ thông tin
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có tư cách đạo đức t t, ý thức về trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật của
Nhà nước.
- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn.
- Có năng lực tổ chức và định hướng NCKH về chuyên môn
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đạo đức nghề nghiệp, có thái độ chuyên
nghiệp và kỷ luật trong công việc.
- Có năng lực bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả
năng xây dựng và thẩm định kế hoạch chuyên môn trong giảng dạy và NCKH; có khả
năng dẫn dắt chuyên môn của nhóm hoặc tập thể chuyên môn.
- Có ý thức làm việc chuyên nghiệp, chăm ch , nhiệt tình với công việc, tuân thủ các
quy định của cơ quan, đơn vị, các văn bản pháp quy, đảm bảo chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan.

