
 

 

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

 

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Công nghệ sinh học trình độ cao đẳng là ngành, nghề ứng dụng công nghệ 

dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với các quy trình và trang thiết bị 

kỹ thuật hiện đại nhằm khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, 

thực vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp tạo ra các sản phẩm sinh học có chất 

lượng cao, phục vụ đời sống của con người, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, 

đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Các sản phẩm của ngành công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong 

đời sống của con người như: Vacxin, kháng sinh, các sản phẩm dùng trong y khoa, 

thực phẩm lên men, các hoạt chất sinh học, thực phẩm chức năng, giống cây trồng 

- vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…  

Người tốt nghiệp nghề công nghệ sinh học trình độ cao đẳng có thể thực hiện 

các công việc tại phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, để tiến hành các thí nghiệm 

khoa học - kỹ thuật trong phân tích, xét nghiệm, sản xuất tạo các sản phẩm liên 

quan đến công nghệ sinh học như: 

 - Tiến hành các thí nghiệm cơ bản, chuyên biệt, phức tạp; trong đó các thí 

nghiệm có thể được thực hiện trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất chế phẩm vi sinh, 

thực phẩm lên men, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nhân giống cây 

trồng…; 

- Thu thập thông tin, yêu cầu của thí nghiệm và có thể làm việc với các bên 

liên quan (nhân viên phòng thí nghiệm, khách hàng hoặc nhà cung cấp) để giải 

quyết các sản phẩm không phù hợp; 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.500 giờ (tương đương 80 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Trình bày được những định nghĩa, cấu trúc, chức năng và thành phần cấu tạo 

của tế bào thực vật, vi sinh vật; 

- Mô tả được nguyên lý của các quá trình sinh học; quá trình sinh trưởng của 

thực vật, vi sinh vật; 

- Phân tích được các quy trình thực hành chuẩn: kỹ thuật vô trùng, sử dụng 

kính hiển vi, thí nghiệm sinh học, thí nghiệm hóa học, thí nghiệm sinh học phân tử, 

thí nghiệm kiểm tra thực phẩm; thực hiện phân tích thông số môi trường, thực hiện 

quy trình nhân giống thực vật, quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh, sản phẩm lên 

men, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm; 

- Mô tả được cách vận hành, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ sử dụng trong các 

quy trình thực hiện ứng dụng công nghệ sinh học; 

- Phân tích được các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an 

toàn sinh học; 



 

 

- Phân tích được các nguyên tắc quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi ngành công 

nghệ sinh học. 

- Trình bày đươc̣ những kiến thức cơ bản về chính tri,̣ văn hóa, xa ̃hôị, pháp 

luâṭ, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Vận dụng được lý thuyết cơ sở của sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào 

sản xuất thực phẩm lên men, chế phẩm vi sinh, sản phẩm nông nghiệp công nghệ 

cao, nhân giống thực vật…; 

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng trong công nghệ sinh học để thu 

thập, phân tích và xử lý số liệu khoa học;  

- Vận dụng được các kỹ thuật công nghệ cao vào các thí nghiệm phân tích: Kỹ 

thuật sinh học phân tử, kỹ thuật điện di, kỹ thuật sắc ký, kỹ thuật quang phổ, quản 

lý môi trường…; 

- Lập được kế hoạch thực hiện công việc tại nơi làm việc; 

- Chuẩn bị nguyên liệu, vật tư, dụng cụ, thiết bị và môi trường làm việc an 

toàn, hiệu quả; 

- Thực hiện được các quy trình sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào sản 

xuất sản phẩm lên men, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nhân giống thực 

vật, chế phẩm vi sinh…; 

- Thực hiện được các quy trình thực hành chuẩn: kỹ thuật vô trùng, sử dụng 

kính hiển vi, thí nghiệm sinh học, thí nghiệm hóa học, thí nghiệm sinh học phân tử, 

thí nghiệm kiểm tra thực phẩm, phân tích thông số môi trường; thực hiện quy trình 

nhân giống thực vật, quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh, sản phẩm lên men, sản 

phẩm nông nghiệp công nghệ cao… và kiểm soát chất lượng sản phẩm; 

- Vận hành, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ sử dụng trong các quy trình thực hiện 

ứng dụng công nghệ sinh học; 

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an 

toàn sinh học; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 

ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc và tiết kiệm vật tư, các nguồn nguyên liệu; 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện công việc; 



 

 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực với kết quả phân tích, xét nghiệm, sản 

xuất, kiểm soát chất lượng; 

- Đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân và của các thành viên trong nhóm; 

- Chịu trách nhiệm về công việc cá nhân và công việc của nhóm. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu sinh học, hóa học, vi sinh...; 

- Nhân giống cây trồng, sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao, nuôi trồng nấm; 

- Sản xuất sản phẩm lên men, sản xuất chế phẩm vi sinh...; 

- Công nghệ tế bào, gen…; 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ sinh học trình độ cao 

đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 

lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc 

trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 



 

 

B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Công nghệ sinh học trình độ trung cấp là ngành, nghề ứng dụng công nghệ 

dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với các quy trình và trang thiết bị 

kỹ thuật hiện đại nhằm khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, 

thực vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp tạo ra các sản phẩm sinh học có chất 

lượng cao, phục vụ đời sống của con người, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, 

đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Các sản phẩm của ngành công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong 

đời sống của con người như: Vacxin, kháng sinh, các sản phẩm dùng trong y khoa, 

thực phẩm lên men, các hoạt chất sinh học, thực phẩm chức năng, giống cây trồng 

- vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…  

Người tốt nghiệp nghề công nghệ sinh học trình độ cao đẳng có thể thực hiện 

các công việc tại phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, để tiến hành các thí nghiệm 

khoa học - kỹ thuật trong phân tích, xét nghiệm, sản xuất tạo các sản phẩm liên 

quan đến công nghệ sinh học như: 

 - Tiến hành các thí nghiệm cơ bản, chuyên biệt, phức tạp; trong đó các thí 

nghiệm có thể được thực hiện trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất chế phẩm vi sinh, 

thực phẩm lên men, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nhân giống cây 

trồng…; 

- Thu thập thông tin, yêu cầu của thí nghiệm và có thể làm việc với các bên 

liên quan (nhân viên phòng thí nghiệm, khách hàng hoặc nhà cung cấp) để giải 

quyết các sản phẩm không phù hợp; 

 Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1.700 giờ (tương đương 60 tín chỉ) 

2. Kiến thức 

- Trình bày được những định nghĩa, cấu trúc, chức năng và thành phần cấu tạo 

của tế bào thực vật, vi sinh vật; 

- Mô tả được nguyên lý của các quá trình sinh học; quá trình sinh trưởng của 

thực vật, vi sinh vật; 

- Trình bày được các quy trình thực hành chuẩn: kỹ thuật vô trùng, sử dụng 

kính hiển vi, thí nghiệm sinh học, thí nghiệm hóa học, thí nghiệm sinh học phân tử, 

thí nghiệm kiểm tra thực phẩm, phân tích thông số môi trường, thực hiện quy trình 

nhân giống thực vật, thực hiện quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh, sản phẩm lên 

men, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm; 

- Mô tả được cách vận hành, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ sử dụng trong các 

quy trình thực hiện ứng dụng công nghệ sinh học; 

- Trình bày được các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an 

toàn sinh học; 



 

 

- Mô tả được các nguyên tắc quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực 

hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi ngành công nghệ 

sinh học. 

- Trình bày đươc̣ những kiến thức cơ bản về chính tri,̣ văn hóa, xa ̃hôị, pháp 

luâṭ, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Vận dụng được lý thuyết cơ sở của sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào 

sản xuất thực phẩm lên men, chế phẩm vi sinh, sản phẩm nông nghiệp công nghệ 

cao, nhân giống thực vật…; 

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng trong công nghệ sinh học để thu 

thập và xử lý số liệu khoa học; 

- Chuẩn bị nguyên liệu, vật tư, dụng cụ, thiết bị và môi trường làm việc an 

toàn, hiệu quả; 

- Thực hiện được các quy trình sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào sản 

xuất sản phẩm lên men, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nhân giống thực 

vật, chế phẩm vi sinh…; 

- Thực hiện được các quy trình thực hành chuẩn: kỹ thuật vô trùng, sử dụng 

kính hiển vi, thí nghiệm sinh học, thí nghiệm hóa học, thí nghiệm sinh học phân tử, 

thí nghiệm kiểm tra thực phẩm, phân tích thông số môi trường; thực hiện quy trình 

nhân giống thực vật, quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh, sản phẩm lên men, sản 

phẩm nông nghiệp công nghệ cao… và kiểm soát chất lượng sản phẩm; 

- Vận hành, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ sử dụng trong các quy trình thực hiện 

ứng dụng công nghệ sinh học; 

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an 

toàn sinh học; 

 - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

 - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn 

của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc và tiết kiệm vật tư, các nguồn nguyên liệu; 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực với kết quả phân tích, xét nghiệm, sản 

xuất, kiểm soát chất lượng; 

- Đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân và của các thành viên trong nhóm; 

- Chịu trách nhiệm về công việc cá nhân và công việc của nhóm. 



 

 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu sinh học, hóa học, vi sinh...; 

- Nhân giống cây trồng, sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao, nuôi trồng nấm; 

- Sản xuất sản phẩm lên men, sản xuất chế phẩm vi sinh...; 

- Công nghệ tế bào, gen…; 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ sinh học trình độ 

trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 

lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc 

trong cùng lĩnh vực đào tạo./. 
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