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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 

 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (CLC), có tính cạnh tranh cao trên thị 

trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; 

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức, cơ bản và kỹ năng sâu về Công nghệ 

sinh học (CNSH); 

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

thích ứng tốt với môi trường làm việc;   

 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 sẽ thành các cán bộ nghiên cứu hoặc 

cán bộ giảng dạy, nhà giáo, nhà sản xuất, các quản lý có liên quan đến lĩnh 

vực CNSH. 

 

3. Chuẩn đầu ra 

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức, trình độ chuyên môn tốt, có năng 

lực sáng tạo cao, có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm, hiểu rõ và giải 

thích được những nguyên lý cơ bản và các quá trình CNSH ở các mức độ tổ 

chức khác nhau của thế giới sinh vật, có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả 

năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào thực tiễn nghề 

nghiệp; 

 Sau khi được đào tạo, sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có thể giao tiếp và sử 

dụng được trong trao đổi chuyên môn; 

 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 

công nghệ thông tin. 

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

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


 Sinh viên tốt nghiệp ngành CNSH CLC có thể đảm nhận vị trí là giảng viên 

đảm nhiệm dạy về CNSH ở các trường Đại học trong cả nước về Y học, Dược 

học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản,...; 

 Sinh viên có thể trở thành các nhà  nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về   

lĩnh vực CNSH và làm việc  tại các Viện như: Viện Nghiên cứu gen,Viện 

Công nghệ Sinh học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 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, Viện Dịch tễ 

trung ương… hoặc các bệnh viên từ trung ương đến các địa phương như Viện 

Huyết học và Truyền máu TW, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

TW, Bệnh viện 103, Bệnh viện 108,…; 

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các cơ quan quản lý có liên 

quan đến Công  nghệ sinh học, Sinh học của các Ngành, các Bộ cũng như các 

cơ sở sản xuất trong nước và nước ngoài; Làm chuyên viên về CNSH ở các 

Trung tâm, Tỉnh, Thành phố,...; 

 Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, khu công nghệ cao,… với vai trò 

chuyên gia kĩ thuật, quản lý dự án,…; 

 Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sinh viên tốt nghiệp ngành CNSH CLC có 

rất nhiều cơ hội được nhận học bổng để học tập và nghiên cứu ở bậc cao hơn 

(Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, úc, Mỹ hoặc các nước 

châu Âu. Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên cũng có thể tiếp tục học các bậc 

học cao hơn ngay tại Trường hoặc các Trường các Viện có đào tạo về CNSH. 

 

5. Học phí, học bổng 

 Học phí: Ngành CNSH CLC đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT có mức 

học phí là 3,5 triệu đồng/tháng. 

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

 Học bổng: Trong thời gian học ở trường, nếu các bạn học có kết quả tốt sẽ 

được nhận các loại học bổng của trường cũng như các học bổng của các tổ 

chức, các công ty. Hàng năm Khoa Sinh học cũng có nhiều loại học bổng 



giành cho các bạn sinh viên học giỏi hoặc các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn nhưng có thành tích học tập tốt. 

 

6. Hoạt động sinh viên 

 

 
Sinh viên tham gia lớp  học do Giáo sư  đến từ 

Đại học Tufts, Hoa Kỳ giảng dạy 

 
Tham gia báo cáo hội nghị Khoa học sinh viên 

 
Các bạn sinh viên thuyết trình  báo cáo hội nghị 

Khoa học sinh viên 

 
Sinh viên cùng các thầy cô của Phòng thí nghiệm 

Sinh học học nano và ứng dụng 

 
Thầy, Cô và sinh viên tham gia hội diễn văn nghệ 

Trường ĐHKHTN năm 2017 

 
Tham gia hoạt động thể thao và nhận giải thưởng 

Năm học 2017-2018 là năm đầu tiên lựa chọn sinh viên vào học ngành CNSH CLC (K62).  
Dưới đây là hình ảnh về hoạt động, học tập của các bạn. 



 

 

 
Sinh viên K62 CNSH CLC ngày nhập trường 

 

 
Sinh viên K62 CNSH CLC thực hành trong phòng 

thí nghiệm Sinh học tế bào 

   
Sinh viên K62 CNSH CLC đi đã ngoại tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) 

 

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

Các hướng nghiên cứu hiện nay:  

 Nghiên cứu lai tạo và nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo công nghệ cao; 

 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học chống bệnh hoại tử gan tụy ở tôm; 

 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm chống nấm gây bệnh ở cây trồng; 

 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường, khử mùi chuồng trại 

 Nghiên cứu biến đổi gen và protein; nghiên cứu ảnh hưởng của kích ứng oxy 

hóa tới DNA, protein liên quan đến bệnh (bệnh ty thể, bệnh ung thư, bệnh 

chuyển hóa…) định hướng hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh; 



 Tạo cá medaka và zebrafish chuyển gen làm mô hình bệnh người và ứng dụng 

trong nghiên cứu bệnh; 

 Đánh giá chức năng và tác dụng của thuốc, hợp chất trên động vật, tế bào 

được gây mô hình bệnh; 

 Nghiên cứu một số đa hình di truyền ở các gen liên kết với ung thư; 

 Chọn giống lúa chống chịu điều kiện bất lợi, ứng phó biến đổi khí hậu (kháng 

mặn, hạn); 

 Nghiên cứu đa dạng di truyền loài/quần thể (quý hiếm và có giá trị kinh tế 

cao) nhằm định hướng bảo tồn đa dạng sinh học; 

 Nghiên cứu cấu trúc 3D của protein ứng dụng trong sàng lọc và phát triển 

thuốc; Sử dụng công nghệ ADN - protein tái tổ hợp nhằm sàng lọc các hợp 

chất có hoạt tính sinh học. 

Một số nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn: 

 

Nuôi cấy mô tế bào thực vật 
 

 

Sản phẩm nuôi cấy mô tế bào thực vật 
 

 

Sản phẩm KIT tách chiết AND kí sinh trùng Plasmodium 
 

 

 
Sản phẩm PFU DNA Polymerase 

 


