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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 về Công nghệ Sinh học  

 Đào tạo các kỹ năng phân tích tổng hợp, khả năng thực hành nghề nghiệp, 

thích ứng tốt với môi trường làm việc  

 Đào tạo, cung cấp các kỹ năng làm việc theo nhóm đồng thời 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 

 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 công nghệ 

sinh học. 

 

3. Chuẩn đầu ra 

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức chuyên sâu về Công 

nghệ 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, Công nghệ sinh học và Khoa học sự 

sống 

 Sau khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 3 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có kỹ năng sử 

dụng tiếng Anh chuyên ngành, có thể viết được báo cáo  trình bày ý kiến liên 

quan đến công việc chuyên môn bằng tiếng Anh ở mức độ nhất định. 

 Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, tự tin trong môi trường làm việc trong 

nước và quốc tế. Có kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp, kỹ năng sử dụng 

Tin học. 

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ 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 Khoa học sự sống,  Sinh học,  Công nghệ sinh 

học , Môi trường, Y học, Dược học... từ trung ương đến địa phương và học lên 
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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. 

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

nghiệp như:  

 Viện Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu gen, Viện Sốt rét Ký sinh 

trùng - Côn trùng 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 

 Các bệnh viện như Viện Huyết học và Truyền máu TW, Bệnh viện Nhi 

TW, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, Bệnh viện 103, Bệnh viện 108,... 

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

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

sinh học, Khoa học sự sống.  

 

5. Học phí, học bổng 

 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 định chung 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 tham gia văn nghệ chào mừng kỷ 
niệm 60 năm thành lập Khoa 

 

Báo cáo tại hội nghị Khoa học sinh viên 

 

Tham gia hội nghị Khoa học sinh viên  

 

Trưởng Khoa Sinh học khai mạc Hội nghị 
Khoa học sinh viên năm 2016 

 

Sinh viên cùng các thầy cô của Phòng thí 

nghiệm Sinh học học nano và ứng dụng 



 

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học tham gia 
chiến dịch “Giữ gìn Tam Đảo Xanh, 2017” 

 

Sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa 

 

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

 

Ảnh sản phẩm protease HIV-1 dùng cho sàng lọc 
các chất có khả năng điều trị HIV 

 

Ảnh bộ KIT tách DNA từ vi khuẩn sử dụng công 
nghệ hạt nano từ tính 

 

Ảnh sản phẩm Quy trình xác định các đột biến 
gen ty thể ở người 

 

 

 

 

 


