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1. Liên hệ 

 Website của Khoa: http://bio.hus.vnu.edu.vn/ 

 Số điện thoại của Khoa: 02438584734 

 

2. Giới thiệu chung 

 Cung cấp các kiến thức cơ bản vững vàng về khoa học Sinh học  

 Đào tạo kỹ năng  kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin,  

trong lĩnh vực được đào tạo 

 Cung cấp các kỹ năng làm việc theo nhóm và phát huy tối đa năng lực cá nhân 

 Đào tạo sinh viên có khả năng tư duy một cách hệ thống, logic và phân tích đa 

chiều. Phân tích và lựa chọn vấn đề ưu tiên để tìm ra cách giải quyết 

 Các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể trở thành các cán bộ 

nghiên cứu, cán bộ giảng dạy,  nhà giáo, các quản lý có liên quan đến lĩnh vực 

được đào tạo 

 

3. Chuẩn đầu ra 

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh 

vực Sinh học.  

 Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết, thực hiện các 

vấn đề liên quan đến khoa học Sinh học. 

 Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, có thể viết được báo cáo có nội 

dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. 

 Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc, có khả năng làm việc độc lập, tự tin 

trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế. Có kỹ năng xây dựng mục 

tiêu cá nhân, kỹ năng tạo động lực làm việc. Có kỹ năng phát triển cá nhân và 

sự nghiệp, kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành và Tin học. 

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học có thể làm việc và phát huy tốt những 

kiến thức, kỹ năng học được tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, triển khai 

ứng dụng về các lĩnh vực Sinh học,  Nông học, Lâm học, Thuỷ - Hải sản, Sinh 

thái, Tài nguyên, Môi trường, Y học, Dược học,... từ trung ương đến địa 

phương và dễ dàng học lên ở các bậc cao hơn.  

 Trong thời gian học tập, sinh viên có cơ hội nhận được học bổng tài trợ của 

nhiều tổ chức trong và ngoài nước cũng như cơ hội được đi đào tạo sau đại 

học ở nước ngoài. 

http://bio.hus.vnu.edu.vn/


 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thường làm việc tại các viện, trường, doanh 

nghiệp như:  

 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, 

Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Chăn nuôi, Viện kiểm định thuốc Trung 

ương, Viện Công nghệ thực phẩm… 

 Các tổng cục, cục như  Tổng cục Môi trường, Tổng cục  Thủy sản 

 Các Phòng - Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... ở các tỉnh thành trong cả nước 

 Dự án nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) 

 Công ty, các doang nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học.  

 Kết quả điều tra về việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016, tỷ lệ sinh viên 

có việc làm là 87% 

 

5. Học phí 

 Học phí theo quy định của Nhà nước, năm học 2018-2019 là 960.000đ/ 

tháng/sinh viên. 

 Học bổng: Ngoài các học bổng theo quy địnhchung của Nhà nước, của 

Trường, sinh viên theo học tại Khoa Sinh học cũng như ngành Công nghệ sinh 

học còn nhận được nhiều loại học bổng khác.  

 

 
Các bạn sinh viên nhận học bổng của GS.Võ Quý 

 

6. Hoạt động sinh viên 

 



 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Phòng 

thí nghiệm tại Khoa Sinh học 

 
Sinh viên nhận giải thưởng tham gia nghiên 

cứu khoa học 

 
Thực tập trong phòng thí nghiệm 

 

Thực tập ngoài thiên nhiên 

 
Tham gia hoạt động thể thao 

 
Hoạt động ngoại khóa 

 

7. Các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn 

“Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới 
từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và 
Nostoc sp. phân lập tại VN”. Đề tài cấp Nhà n
ước (Nafosted), mã số 106.16-2012.24.  

“Nghiên cứu các chất ức chế protease 
của HIV nhằm phát triển thuốc điều trị 
AIDS”. Đề tài độc lập cấp nhà nước, mã số 
ĐT-PTNTĐ.2012-G/02.  



 
Sản phẩm men vi sinh hỗ trợ đường ruột ở 

người 

 
Sản phẩm men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa ở Tôm 

 
Sản phẩm KIT phát hiện đồng thời 3 virus 

HBV, HCV và HIV bằng PCR 
 

 

 

 


