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CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

I. Thông tin chung 

1. Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (FOOD TECHNOLOGY) 

2. Trình độ đào tạo: Đại học 

II. Chuẩn đầu ra 
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm có khả năng: 

Mã số CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 
1. Chuẩn về kiến thức (kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp)  

CĐR1 
Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn, nhận thức, đánh giá được các 
hiện tượng tự nhiên, xã hội một cách logic và tích cực. 

CĐR2 Nhận thức đúng đắn về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước. 

CĐR3 
Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã 
hội vào các vấn đề thực tiễn. 

CĐR4 Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất. 
CĐR5 Có trình độ tin học văn phòng tương đương với trình độ A 

CĐR6 
Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 3/6 theo khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

CĐR7 
Nắm vững, vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản vào giải quyết các 
vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm 

CĐR8 
Nắm vững, vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành để lựa chọn, tính, 
thiết kế các quá trình công nghệ và thiết bị thường dùng trong công nghệ 
chế biến, bảo quản thực phẩm. 

CĐR9 Hiểu và giải thích được bản chất của những biến đổi xảy ra trong quá 
trình bảo quản và chế biến thực phẩm. 

CĐR10 
Nắm vững và vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ vào các 
hoạt động: sản xuất, chế biến, bảo quản, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an 
toàn… tại các sơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

CĐR11 
Nắm vững và vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ vào các 
hoạt động nghiên cứu, giảng dạy…trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. 



2. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) 
 (Kỹ năng cứng) 

CĐR12 
Vận hành được dây chuyền sản xuất, phát hiện và xử lý được các sự cố về 
công nghệ, thiết bị trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm. 

CĐR13  Sử dụng các máy, thiết bị, dụng cụ… phân tích, đánh giá được chất 
lượng thực phẩm. 

CĐR14 Quản lý và chỉ đạo kỹ thuật tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

CĐR15 
Tham gia xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia và quốc tế cho các cơ sở, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực 
phẩm. 

CĐR16 
Đề xuất, tham gia hoặc chủ trì các công việc phức tạp trong lĩnh vực 
chuyên ngành như: cải tiến công nghệ, nghiên cứu, tư vấn, xây dựng, điều 
hành dự án… 

CĐR17 Sử dụng được các phầm mềm tin học cơ bản, các phần mềm ứng dụng 
trong công nghiệp thực phẩm. 

 (Kỹ năng mềm) 

CĐR18 
Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống 
và tư duy phê bình. 

CĐR19 
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo theo nhóm; hình thành, tổ 
chức và phát triển nhóm. 

CĐR20 Có khả năng trình bày, giao tiếp, truyền đạt thông tin, thích nghi với   môi 
trường làm việc. 

CĐR21 
Có khả năng tiếp thu, cập nhật, phân tích các thông tin khoa học, tiến bộ 
kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành. 

3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

CĐR22 
Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tinh thần phục vụ đất nước và cộng 
đồng tốt, tự chịu trách nhiệm về công việc trước tổ chức và pháp luật. 

CĐR23	
Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, sáng tạo, đưa ra được các quyết định 
trong xử lý kỹ thuật.   

CĐR24	
Chủ động trong hoạt động lập kế hoạch, điều phối, phát huy  trí tuệ tập 
thể phục vụ công việc. 

CĐR25	
Có năng lực tự định hướng, thích nghi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm 
thường xuyên, liên tục để đáp ứng nghiệp vụ chuyên môn. 

III. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Kỹ thuật viên, cán bộ quản lý (trưởng ca, quản đốc, trưởng, phó phòng...)  thực 
thi và điều hành các hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm tại các doanh 
nghiệp chế biến, kinh doanh thực phẩm. 



- Nhân viên, chuyên viên trong các cơ quan, tổ chức quản lý, giám sát, kiểm định, 
tư vấn... về lĩnh vực thực phẩm. 

- Nhân viên, chủ cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. 
- Nhân viên, chủ cơ sở kinh doanh nguyên liệu, thiết bị, hoá chất, phụ gia, bao bì... 

thực phẩm. 
- Giảng viên, giáo viên giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ 
thực phẩm. 

IV. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp 
- Có đủ khả năng theo học các chương trình sau đại học: thạc sỹ, tiến sỹ tại các 

trường trong nước và ngoài nước về các lĩnh vực: công nghệ thực phẩm, công nghệ sau 
thu hoạch, quản lý chất lượng thực phẩm ... 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm 
vụ, công việc thực tế. 



VI. MA TRẬN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC HỌC PHẦN THEO YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA CHUẨN ĐẦU RA 
(Ma trận thể hiện tất cả các học phần theo dòng và các chuẩn đầu ra theo cột. Điểm MỨC ĐỘ yêu cầu của các học phần theo thang 
năng lực Bloom 2001: Kiến thức;Dave 1975: Kỹ năng; Krathwohl 1973: Đạo đức&trách nhiệm)  

CĐR Kiến thức ( thang Bloom) Kỹ năng ( thang Dave 1975) Đạo đức & Trách nhiêm (thang Krathwohl 1973) 
 CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR7 CĐR8 CĐR9 CĐR10 CĐR11 CĐR12 CĐR13 CĐR14 CĐR15 CĐR16 
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HP 1                 
HP 2                 
HP 3                 
HP 4                 
HP 5                 
HP 6                 
HP 7                 
HP 8                 

11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 
32                 

 


