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1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa
Tiền thân của Khoa là các Ban Thực vật, Ban Động vật,
Ban Sinh lý và Ban Sinh môi hiện diện từ khi thành lập trường
Đại học Khoa học, Viện Đại học Sài Gòn thuộc Bộ Quốc gia
Giáo dục.
Sau tháng 4/1975, các Ban tái cấu trúc thành 9 Bộ môn
của Khoa Sinh học, trường Đại học Tổng Hợp TPHCM thuộc Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Từ ngày 1/5/2015, Khoa Sinh học đổi tên thành Khoa Sinh
học – Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
thuộc Đại học Quốc gia TPHCM với 08 Bộ môn là Di truyền, Vi
sinh, Sinh hóa, Sinh lý thực vật, Sinh lý học – CNSH Động vật,
Sinh thái – Sinh học tiến hóa, CNSH phân tử & môi trường và
CNSH thực vật & Chuyển hóa sinh học.
Tính đến cuối tháng 6/2016, lực lượng cán bộ nhân viên
của Khoa gồm có 139 cán bộ cơ hữu, trong đó có 1 Giáo sư, 8
Phó Giáo sư, 31 Tiến sĩ và 66 Thạc sĩ. Trong số này, hiện có 41
cán bộ đang đi học dài hạn hay công tác nước ngoài, còn lại
98 cán bộ cơ hữu hiện đang công tác tại Khoa.
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2. Sứ mạng – Tầm nhìn của khoa

SỨ MẠNG
Khoa Sinh học – CNSH có nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Sinh
học và Công nghệ Sinh học, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù
hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học
tiên tiến của khu vực và trên thế giới.
TẦM NHÌN
Đến năm 2025, Khoa Sinh học – CNSH trở thành đơn vị đào tạo và
nghiên cứu về Sinh học và Công nghệ Sinh học mạnh của cả nước và
có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
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3. Tổ chức của khoa
Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa
TS. Nguyễn Trí Nhân
ntrnhan@hcmus.edu.vn

Phó Khoa
PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp
ndnghiep@hcmus.edu.vn
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Phó Khoa
TS. Quách Ngô Diễm Phương
qndphuong@hcmus.edu.vn

Phó Khoa
TS. Trương Hải Nhung
thnhung@hcmus.edu.vn

Công đoàn Khoa
Sinh học - CNSH
Trợ lý Khoa

Phụ trách chăm lo đời sống tinh thần cho
cán bộ, giảng viên trong khoa

Chủ tịch: TS. Nguyễn Dương Tâm Anh
ndtanh@hcmus.edu.vn
Phó Chủ tịch: TS. Trần Văn Hiếu
tvhieu@hcmus.edu.vn
Hỗ trợ BCN khoa triển khai và phụ trách
các công tác liên quan đến sinh viên,
truyền thông, tư vấn – hướng nghiệp, đảm
bảo chất lượng và liên kết nhà tuyển dụng.

ThS. Bùi Thị Như Ngọc
btnngoc@hcmus.edu.vn

Văn phòng Khoa
Địa chỉ: Phòng F05 –
cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Số điện thoại:
08 38 355 273

Quản lý sinh viên trong Khoa, triển khai
sắp xếp các công tác liên quan đến học
vụ, liên lạc với giảng viên, thông tin đến
sinh viên các chương trình học bổng, hoạt
động hỗ trợ sinh viên của Khoa

Lê Ngọc Lan - lnlan@hcmus.edu.vn
Trần Ngọc Phương Vy - tnpvy@hcmus.edu.vn
Phạm Thị Châu Sa - ptcsa@hcmus.edu.vn
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Chi bộ Khoa Sinh học

Nơi sinh hoạt của Đảng viên là giảng
viên và cán bộ khoa SH-CNSH.

Bí thư: PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp
ndnghiep@hcmus.edu.vn

Chi bộ Sinh viên 3

Nơi sinh hoạt của Đảng viên là sinh
viên khoa SH-CNSH.

Bí thư: ThS. Lê Mai Hương Xuân
lmhxuan@hcmus.edu.vn

Chi Đoàn Cán bộ trẻ

Phụ trách triển khai các hoạt động
dành cho cán bộ trẻ của Khoa, tham
gia, hỗ trợ cho các hoạt động của
sinh viên trong khoa.

Bí thư: CN. Nguyễn Thị Lam Huyên
ntlhuyen@hcmus.edu.vn

Các bộ môn và
Phòng thí nghiệm
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Hiện nay khoa đang có 8 bộ môn và
17 PTN trực thuộc (xem mục 7 để
biết các thông tin chi tiết về các bộ
môn, PTN, hướng chuyên ngành).

Tư vấn học tập

Khoa đã duy trì hoạt động tổ tư vấn học tập với phương châm hoạt
động “Sẵn sàng lắng nghe, chủ động chia sẻ, tích cực giải đáp, tận tình
hướng dẫn, đảm bảo tin cậy, đồng hành cùng sinh viên và vì quyền lợi
chính đáng của sinh viên”, thực hiện các hoạt động liên quan đến tư
vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo và các hoạt động của khoa,
tiếp nhận và kịp thời chuyển tải các vấn đề của sinh viên đến BCN khoa
và thầy cô giảng viên, triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên như tập
huấn kỹ năng mềm, tư vấn hướng nghiệp… Các thành viên của tổ:

ThS. Bùi Thị Như Ngọc
btnngoc@hcmus.edu.vn

Tư vấn học tập sinh viên năm 1 ngành Sinh học

CN. Huỳnh Thúy Oanh
htoanh@hcmus.edu.vn

Tư vấn học tập sinh viên năm 1 ngành CNSH

TS. Đặng Lê Anh Tuấn
dlatuan@hcmus.edu.vn

Tư vấn học tập sinh viên năm 2 ngành Sinh học

ThS. Vũ Thị Bạch Phượng
vtbphuong@hcmus.edu.vn

Tư vấn học tập sinh viên năm 2 ngành CNSH

TS. Đỗ Thường Kiệt
dtkiet@hcmus.edu.vn

Tư vấn học tập sinh viên năm 3 ngành Sinh học

ThS. Lê Mai Hương Xuân
lmhxuan@hcmus.edu.vn

Tư vấn học tập sinh viên năm 3 ngành CNSH
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4. Chương trình đào tạo ngành Sinh học
Cử nhân Sinh học được rèn luyện các kiến thức, kỹ
năng thực hành, kỹ năng cá nhân và thái độ phù hợp để sẵn
sàng cho việc làm nghiên cứu, học tiếp các bậc học cao hơn
(Thạc sĩ, Tiến sĩ) hoặc tiếp nhận thêm các tri thức mới phục
vụ cho các công việc liên quan đến lĩnh vực Sinh học như: kỹ
thuật viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên sản xuất, nhân
viên tư vấn kỹ thuật, quản lý thương hiệu, chuyên viên, cán
bộ quản lý và giảng dạy,v.v. Sinh viên ngành Sinh học được
rèn luyện các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, cá nhân và
thái độ cụ thể bao gồm:
- Áp dụng được kiến thức cơ bản về toán học, khoa
học tự nhiên, khoa học xã hội cơ bản, sinh học nền tảng
và các kỹ thuật sinh học để tìm hiểu các vấn đề liên quan
các lĩnh vực sinh học khác nhau như: sinh học phân tử, di
truyền, sinh hóa, vi sinh, sinh lý thực vật, sinh lý động vật,
sinh thái và tài nguyên sinh vật.
- Thực hiện được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong
phòng thí nghiệm hoặc đơn vị làm việc liên quan đến sinh
học.
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- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý
thời gian.
- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính trung
thực và nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp trong
lĩnh vực sinh học.
- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ tiếng Anh đủ để tiếp
cận, sử dụng các tài liệu khoa học và đạt chuẩn đầu ra B1.2
hoặc tương đương với các chứng chỉ sau:
Chứng chỉ VNU-EPT đạt 176 do ĐHQG-HCM cấp
Chứng chỉ IELTS 4.0 do British Council hoặc IDP Australia cấp
Chứng chỉ TOEFL(Ibt) 32 do ETS cấp
TOEIC 4 kỹ năng: 316 Nghe – Đọc và 181 Viết do ETS cấp
Chứng chỉ PET 80 do Cambridge cấp
Các giai đoạn học:
Giai đoạn đại cương: Học kỳ 1, 2 và 3 (năm 1 và 2)
Giai đoạn cơ sở ngành: Học kỳ 3, 4 và 5 (năm 2 và 3)
Cuối học kỳ 5 sinh viên sẽ chọn 1 trong 6 các hướng
chuyên ngành sau: Di truyền – Sinh học Phân tử, Sinh
hoá, Sinh lý thực vật, Sinh lý động vật, Sinh thái – Sinh
học tiến hoá, Vi Sinh, hoặc sinh viên có thể học theo hướng
Sinh học tổng quát (không chọn chuyên ngành).
Giai đoạn chuyên ngành: Học kỳ 6, 7, 8 (năm 3 và 4).
Sinh viên học các môn học theo hướng chuyên ngành đã
chọn hoặc các môn học yêu thích. Sinh viên có thể lựa chọn
thực hiện khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ) hay thực tập tốt
nghiệp (4 tín chỉ).
Xem thêm cấu trúc phân bổ các môn học và nội dung
tóm tắt theo học kỳ của giai đoạn ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ SỞ
NGÀNH tại website Khoa.
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5. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học
Cử nhân công nghệ sinh học được trang bị các kiến
thức, kỹ năng thực hành, kỹ năng cá nhân và thái độ phù
hợp để sẵn sàng cho việc làm nghiên cứu, học tiếp các bậc
học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) hoặc tiếp nhận thêm các tri
thức mới phục vụ cho các công việc liên quan đến lĩnh vực
công nghệ sinh học như: kỹ thuật viên, nhân viên kinh doanh, sản xuất, tư vấn kỹ thuật, quản lý thương hiệu, chuyên
viên, cán bộ quản lý và giảng dạy, v.v. Cụ thể bao gồm:
- Áp dụng được kiến thức cơ bản về toán học, khoa
học tự nhiên, khoa học xã hội cơ bản, sinh học nền tảng,
sinh học ứng dụng, công nghệ hiện đại và các kỹ thuật
sinh học để tìm hiểu các vấn đề liên quan các lĩnh vực công
nghệ sinh học khác nhau như: công nghiệp, nông nghiệp,
môi trường, y dược, vật liệu y sinh, v.v.
- Thực hiện được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong
phòng thí nghiệm hoặc đơn vị làm việc liên quan đến công
nghệ sinh học.
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- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý
thời gian.
- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính trung
thực và nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp trong
lĩnh vực công nghệ sinh học.
- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ tiếng Anh đủ để tiếp
cận, sử dụng các tài liệu khoa học và đạt chuẩn đầu ra B1.2
hoặc tương đương với các chứng chỉ như sau:
Chứng chỉ VNU-EPT đạt 176 do ĐHQG-HCM cấp
Chứng chỉ IELTS 4.0 do British Council hoặc IDP Australia cấp
Chứng chỉ TOEFL(Ibt) 32 do ETS cấp
TOEIC 4 kỹ năng: 316 Nghe – Đọc và 181 Viết do ETS cấp
Chứng chỉ PET 80 do Cambridge cấp
Các giai đoạn học như sau:
Giai đoạn đại cương: Học kỳ 1, 2 và 3 (năm 1 và 2)
Giai đoạn cơ sở ngành: Học kỳ 3, 4 và 5 (năm 2 và 3)
Cuối học kỳ 5 sinh viên sẽ chọn 1 trong 4 các hướng
chuyên ngành sau: Công nghiệp, Nông nghiệp, Vật liệu
Sinh học, Y dược, hoặc sinh viên có thể học theo hướng
CNSH tổng quát (không chọn chuyên ngành).
Giai đoạn chuyên ngành: Học kỳ 6, 7, 8 (năm 3 và 4).
Sinh viên học các môn học theo hướng chuyên ngành đã
chọn hoặc các môn học yêu thích. Sinh viên có thể lựa chọn
thực hiện khoá luận tốt nghiệp (10 tín chỉ) hay thực tập tốt
nghiệp (4 tín chỉ).
Xem thêm cấu trúc phân bổ các môn học và nội dung
tóm tắt theo học kỳ của giai đoạn ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ SỞ
NGÀNH tại website Khoa.
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6. Chọn chuyên ngành và hình thức tốt nghiệp
Điều kiện chọn chuyên ngành: điểm trung bình trên
5.0, tích luỹ đủ 80 tín chỉ, điều kiện khác từ các chuyên
ngành, không nợ quá 3 tín chỉ đại cương.
Hình thức thức tốt nghiệp: sinh viên có thể chọn 1
trong 3 hình thức tốt nghiệp sau:
- Học đủ tín chỉ: sinh viên học đủ 131 TC (trong đó
đảm bảo đạt các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức
đại cương và cơ sở ngành) và không thực hiện thực tập tốt
nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp.
- Thực tập tốt nghiệp: sinh viên học đủ 127 TC (trong
đó đảm bảo đạt các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức
đại cương và cơ sở ngành) và thực hiện Thực tập tốt nghiệp
(4 TC) tại các đơn vị trong hay ngoài trường
- Khoá luận tốt nghiệp: sinh viên học đủ 121 TC (trong
đó đảm bảo đạt các học phần bắt buộc thuộc khối kiến
thức đại cương và cơ sở ngành) và thực hiện Khóa luật tốt
nghiệp (10 TC) tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu trong
hay ngoài trường
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7. Các Bộ môn, PTN thuộc bộ môn,
chuyên ngành phụ trách đào tạo
và hướng nghiên cứu
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Bộ môn CNSH Phân tử
và Môi trường
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo
thaodp@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: ThS. Ngô Thị Huyền Trang
nthtrang@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Chuyên ngành CNSH Công nghiệp, CNSH Y dược,
CNSH Môi trường (tạm ngưng trong năm 2016-2017) và Tin sinh học (tạm ngưng
trong năm 2016-2017).
Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho
sinh viên các kiến thức - kỹ thuật
tiên tiến về công nghệ sinh học
phân tử như: kỹ thuật thao tác trên
gene, công nghệ sản xuất protein tái
tổ hợp, vi sinh phân tử, công nghệ
vi sinh, và các kiến thức – kỹ thuật
phục vụ cho việc ứng dụng, phát
triển công nghệ sinh học trong công
nghiệp thực phẩm, dược phẩm, y tế,
và môi trường.
Điều kiện đăng ký vào chuyên
ngành: Sinh viên ngành Công nghệ
Sinh học; thoả các điều kiện đăng
ký chuyên ngành của Khoa và Bộ
môn. Các tiêu chí này được cung
cấp trên website của Khoa, Bộ môn
hàng năm.
Các PTN, chủ đề nghiên cứu và
cách thức tuyển sinh viên:
PTN. BM. CNSHPT-MT (tầng lửng
nhà E, NVC), PTN. Công nghệ gen
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và vi sinh (A302, LT), PTN. CNSHMT
(A309, LT) và trại thực nghiệm động
vật (LT).
Các hướng nghiên cứu được cập
nhật trên website
1. Nhóm nghiên cứu Công
nghệ gene và ứng dụng
2. Nhóm Hợp chất tự nhiên có
hoạt tính sinh học
3. Nhóm Y sinh học GMIF
Tuyển sinh viên thực hiện
khoá luận tốt nghiệp/thực tập tốt
nghiệp:
Thời gian tiếp nhận SV: tháng 5
hàng năm. Điều kiện: SV năm 3 có
khả năng đạt tiêu chuẩn làm khóa
luận tốt nghiệp của Khoa và đạt yêu
cầu của cán bộ hướng dẫn thông
qua phỏng vấn.
Thông tin cụ thể được cập nhật
trên website.

Thông tin liên hệ:
Phòng B19 - Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, (08) 38307079
Phòng A302 - Cở sở Thủ Đức - Dĩ An, (08) 37241527
Email: bm.cnshptmt@hcmus.edu.vn
Website: www.mbl.hcmus.edu.vn hoặc http://www.fbb.
hcmus.edu.vn/vn/cnsh-phan-tu-amp-moi-truong.html

Bộ môn CNSH Thực vật và
Chuyển hóa Sinh học
Trưởng Bộ môn: TS. Quách Ngô Diễm Phương
qndphuong@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: ThS. Vũ Thị Bạch Phượng
vtbphuong@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Phụ trách chính đào tạo chuyên ngành CNSH
Nông nghiệp và tham gia đào tạo chuyên ngành CNSH Công nghiệp

Mục tiêu đào tạo:
- Bồi dưỡng nguồn nhân lực phát
triển lĩnh vực nông nghiệp
- Nhằm đáp ứng nhu cầu của
ngành nông nghiệp cây trồng hiện
nay như cải thiện năng suất cây
trồng, thích nghi với biến đổi khí hậu,
kháng sâu bệnh, tăng năng suất thu
nhận hoạt chất, cải thiện quy trình
nuôi trồng, bảo quản giống...
- Khai thác và tận dụng hiệu quả
nguồn tài nguyên quý giá từ cây
trồng, nấm tại Việt Nam
- Nâng cao khả năng áp dụng
công nghệ cao và cập nhật hướng
ứng dụng mới trong lĩnh vực Nông
nghiệp
- Tham gia củng cố và phát
triển ngành Nông nghiệp ở Việt
nam thành 1 ngành mũi nhọn trong
tương lai

Thông tin liên hệ:
Phòng B23 - cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Email: cnshtv@hcmus.edu.vn
Số điện thoại: 0838333857

Điều kiện vào chuyên ngành:
Đạt đủ tiêu chuẩn vào chuyên ngành
của Khoa Sinh học – Công nghệ sinh
học. Đam mê và có hoài bảo phát
triển nông nghiệp công nghệ cao tại
Việt Nam
Các PTN, hướng nghiên cứu và
cách thức tuyển sinh viên:
PTN CNSH Thực vật và Trại
Thực nghiệm
- Vi nhân giống
- Sinh hóa học thực vật
- Tương tác thực vật
- Sinh học phân tử thực vật
- Công nghệ vi tảo
- Công nghệ sản xuất rau sạch
PTN Chuyển hóa sinh học
- Sưu tầm nấm ăn hoang dại và
nghiên cứu các giá trị sử dụng
- Hợp chất tự nhiên có hoạt tính
sinh học từ vi sinh vật và thực vật
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Bộ môn Di truyền
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương
hhtduong@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: ThS. Bùi Thị Như Ngọc
btnngoc@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Chuyên ngành Di truyền - Sinh học Phân tử Ngành Sinh học.
Mục tiêu đào tạo: trang bị cho sinh
viên các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực
Di truyền – Sinh học Phân tử và ứng dụng
trên các đối tượng khác nhau như người
và động vật, thực vật, vi sinh vật. Sinh viên
có thể hiểu và vận dụng các kỹ thuật di
truyền, sinh học phân tử, di truyền thực
vật, nuôi cấy mô thực vật vào thực tế.
Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ
năng cá nhân như thu thập thông tin, làm
việc độc lập, theo nhóm, thuyết trình, viết
báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên
cứu. Với các kiến thức, kỹ năng được trang
bị, 75-80% sinh viên tốt nghiệp từ chuyên
ngành có việc làm liên quan đến lĩnh vực
Sinh học tại các công ty, viện nghiện, trung
tâm, trường học hoặc tiếp tục học tập lên
Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong vào ngoài nước. 2025% sinh viên tốt nghiệp làm các công việc
khác tuỳ theo sở thích hoặc học văn bằng
2.
Điều kiện đăng ký vào chuyên
ngành: Sinh viên ngành Sinh học; thoả
các điều kiện đăng ký chuyên ngành của
khoa. Hàng năm, chuyên ngành tiếp nhận
khoảng 30 - 40 sinh viên.
Các PTN, hướng nghiên cứu và các
thức tuyển sinh viên:
PTN Sinh học Phân tử:
- Xây dựng các phương pháp chẩn
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đoán bệnh nhiễm, ung thư và di truyền dựa
trên kỹ thuật sản xuất protein tái tổ hợp,
kháng thể đơn dòng và giải trình tự thế hệ
mới.
- Xây dựng các thử nghiệm nghiên cứu
hoạt tính sinh học của hoạt chất
- Nghiên cứu cơ chế kháng ung thư
của bài thuốc cổ truyền (dân gian)
- Nghiên cứu cơ chế gây ung thư dạ
dày của vi khuẩn Helicobacter pylori
- Nghiên cứu nhóm vi khuẩn STEC và
phân lập nhóm vi khuẩn Streptomyces
PTN Di truyền
- Nhân giống một số dược liệu và cây
trồng quý hiếm có giá trị kinh tế
- Chọn tạo giống cây đột biến kháng
stress môi trường, biến di dòng soma
- Lập bô Karyotype, theo dõi sự thay
đổi bộ nhiễm sắc thể của mô nuôi cấy
Tuyển sinh viên thực hiện khoá luận
tốt nghiệp / thực tập tốt nghiệp:
PTN. SHPT: tuyển sinh viên năm 3
chuyên ngành Di truyền – Sinh học Phân
tử (Sinh học); và Công nghệ Sinh học. Đăng
tuyển vào khoảng tháng 3-4 hàng năm.
PTN. Di truyền: tuyển sinh viên năm
3 chuyên ngành Di truyền – Sinh học Phân
tử (Sinh học). Đăng tuyển vào khoảng
tháng 9 hàng năm.

Thông tin liên hệ:
Phòng F04, B22 cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Email: bomonditruyen@gmail.com / btnngoc@hcmus.edu.vn
Số điện thoại: 0838 304 924 (PTN.SHPT), 0838 353 438 (PTN. Di truyền);
Fanpage: Bộ Môn Di truyền Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học
ĐH KHTN Tphcm

Bộ môn Sinh hóa
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp
ndnghiep@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: TS. Lương Bảo Uyên
lbuyen@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Sinh hoá - Ngành Sinh học
Mục tiêu đào tạo: Sinh viên
chuyên ngành Sinh hóa có khả năng
làm việc trong các lĩnh vực đa dạng
liên quan thực phẩm, công nghiệp,
mỹ phẩm, y dược và nông nghiệp.
Sinh viên có kiến thức vững về cơ
bản và có khả năng áp dụng để thực
hiện, phát triển các ý tưởng, sản
phẩm một cách chủ động, sáng tạo.
Hướng nghiên cứu:
Công nghệ enzyme (enzyme
technology)
Phụ trách: TS. Lương Bảo Uyên
(lbuyen@hcmus.edu.vn ); ThS. Trần
Quốc Tuấn (trqtuan@hcmus.edu.vn)
Các hợp chất có hoạt tính sinh
học (bioactive compounds)
Phụ trách: PGS. TS. Ngô Đại Nghiệp
(ndnghiep@hcmus.edu.vn); ThS.
Trần Đăng Khoa
Sinh khối và năng lượng sinh
học (biomass and biofuels)
Phụ trách: TS. Nguyễn Dương Tâm
Anh (ndtanh@hcmus.edu.vn)

Chuyển hoá các hợp chất thứ
cấp ở thực vật và vi sinh vật (secondary metabolism and metabolic engineering in plants and
microbes)
Phụ trách: TS. Nguyễn Thị Hồng
Thương(nththuong@hcmus.edu.vn)
Điều kiện tiếp nhận vào chuyên
ngành Sinh Hoá
Điểm trung bình: ≥ 6.0
Lấy từ điểm cao nhất xuống
Số sinh viên vào chuyên ngành
Sinh hoá: 60 - 70
Thực hiện đề tài tốt nghiệp tại Bộ
môn: 15-30
Thực hiện đề tài tốt nghiệp tại cơ
quan ngoài: 5-10
Thực tập tốt nghiệp: 15-20
Ngoài ra hàng năm tùy theo nhu
cầu của Bộ môn, Các nhóm nghiên
cứu sẽ tuyển một số bạn Sinh viên
năm 2, 3 vào làm quen sớm với các
hướng nghiên cứu của phòng thí
nghiệm, bộ môn Sinh hóa.

Thông tin liên hệ:
Trưởng Phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh hóa: ThS. Trần Quốc Tuấn
PTN bộ môn Sinh hóa: 227 Nguyễn Văn Cừ (cuối dãy nhà F, cạnh căntin Trường)
Email: biochem.dbc@gmail.com / trqtuan@hcmus.edu.vn
Số điện thoại: 0838 3000560
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Bộ môn Sinh lý thực vật
Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thanh Hương
trthuong@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: ThS. Trịnh Cẩm Tú
tctu@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Sinh lý thực vật
Mục tiêu đào tạo: Giúp sinh viên
nắm vững cơ bản và cập nhật hóa
kiến thức về sinh lý thực vật, làm cơ
sở cho việc kiểm soát các quá trình
phát triển của thực vật, đặc biệt là
sự tăng trưởng, năng suất và phẩm
chất thực vật, khả năng chống chịu
và thích nghi của thực vật; thực hiện
tốt các phương pháp nghiên cứu về
dinh dưỡng và phát triển thực vật,
các kỹ thuật nuôi cấy in vitro đặc biệt
cho vi nhân giống, thu nhận hợp chất
biến dưỡng, nuôi cấy tế bào trần và
thu nhận cây chuyển gen.
Các PTN, chủ đề nghiên cứu và
cách tuyển sinh viên
Các PTN: Phòng thí nghiệm
Sinh lý thực vật gồm 3 phòng nuôi
cấy (2 phòng 28oC và 1 phòng 220C),
1 phòng tăng trưởng, 1 phòng đo
chất điều hòa tăng trưởng thực vật,
phòng kính hiển vi huỳnh quang,
phòng phân tích chung, 1 nhà lưới
và 2 vườn thực nghiệm (được đặt tại
tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ và cơ sở
Linh Trung, Thủ Đức).
Chủ đề nghiên cứu: Sinh lý thực
vật và ứng dụng
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- Dinh dưỡng thực vật: hấp thu
và vận chuyển nước, dinh dưỡng
khoáng và thủy canh, quang hợp
và hô hấp, mối liên hệ source-sink,
kiểm soát dự trữ lipid trong hột và
củ…
- Phát triển thực vật: chất điều
hòa tăng trưởng thực vật, sự phát
sinh hình thái và vi nhân giống, phát
triển hoa, trái và hột, tiềm sinh, lão
suy, nảy mầm, sinh lý stress, kiểm
soát cỏ dại, bệnh cây,…
- Phương pháp nuôi cấy mô và
tế bào cho vi nhân giống, cải thiện
giống, thu nhận hợp chất biến dưỡng
(hợp chất thứ cấp, lipid,…), trắc nghiệm độc tố,…
Điều kiện xét tuyển vào chuyên
ngành:
- Theo quy định của khoa và
trường
- Yêu thích và có nguyện vọng
học chuyên ngành Sinh lý thực vật
Hình thức tuyển sinh viên:
Thực tập ngoại khóa: dành cho
sinh viên năm 2 và 3, thông qua xét
tuyển và phỏng vấn

Thông tin liên hệ:
Bộ môn Sinh lý thực vật - Cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Email: trthuong@hcmus.edu.vn / tctu@hcmus.edu.vn
Số điện thoại: 083.38.397.643 / 0918 145 309 (Cô Hương)

Bộ môn Sinh lý học
– CNSH Động vật
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà - tlbha@hcmus.edu.vn
Phó Trưởng Bộ môn (phụ trách công tác sinh viên): ThS. Đoàn Nguyên Vũ
dnvu@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Chuyên ngành Sinh học Động vật (Ngành Sinh
học); Chuyên ngành Vật liệu Sinh học (Ngành Công nghệ Sinh học)
Mục tiêu đào tạo:
- Chuyên ngành Sinh học Động
vật: Đào tạo các cử nhân khoa học
Sinh học có kiến thức và năng lực
chuyên sâu về sinh học động vật
như công nghệ tế bào, kỹ thuật hỗ
trợ sinh sản, vật liệu y sinh, di truyền
người, kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản
nhằm phục vụ cho công tác giảng
dạy, nghiên cứu, sản xuất, kinh
doanh cũng như tiếp tục học các bậc
cao hơn trong và ngoài nước.
- Chuyên ngành Vật liệu Sinh
học: Đào tạo các cử nhân khoa học
Công nghệ sinh học có kiến thức và
năng lực chuyên sâu từ xây dựng ý
tưởng cho đến chế tạo, đánh giá và
dự đoán xu hướng phát triển vật liệu
y sinh nhằm phục vụ cho công tác
giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng,
kinh doanh cũng như tiếp tục học
các bậc cao hơn trong và ngoài nước.
Điều kiện vào chuyên ngành
Sinh viên ngành Sinh học và
Công nghệ sinh học; thoả các điều

kiện của khoa cho sinh viên đăng ký
chuyên ngành
Các PTN, hướng nghiên cứu và
các thức tuyển sinh viên: PTN. Bộ
môn Sinh lí học và CNSH động vật
Hướng nghiên cứu
- Công nghệ tế bào người và động
vật
- Vật liệu y sinh
- Kỹ nghệ mô
- Tạo động vật mô hình cho
nghiên cứu
- Nghiên cứu di truyền bệnh,
genomics
- Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
- Sinh học ung thư
- Nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng
thuỷ sản
Yêu cầu và cách thức tuyển sinh
viên
- Có niềm đam mê khoa học
- Đã được xét vào chuyên ngành
- Qua đợt phỏng vấn trực tiếp:
Đợt 1 - tháng 09; Đợt 2 - tháng 01
(thông báo tại Khoa và PTN Bộ môn)

Thông tin liên hệ:
Văn phòng Bộ môn Sinh lí học và CNSH động vật (Phòng F112)
PTN. Bộ môn Sinh lí học và CNSH động vật (Tầng lửng dãy E)
Email: biomaterial.uns@gmail.com / dnvu@hcmus.edu.vn /
tbngoc@hcmus.edu.vn
Số điện thoại: 01648064416 (Thầy Vũ) / 0932546077 (Cô Ngọc)
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Bộ môn Sinh thái
– Sinh học tiến hóa
Trưởng Bộ môn: TS. Lưu Thị Thanh Nhàn
lttnhan@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: Đặng Lê Anh Tuấn
dlatuan@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Sinh thái - Tài nguyên sinh vật
Mục tiêu đào tạo: bộ môn đảm
nhận việc giảng dạy và nghiên cứu
các vấn đề liên quan đến Khoa học
cơ bản như Thực vật, Động vật, Sinh
thái và Môi trường. Cung cấp cho
sinh viên kiến thức chuyên ngành
và liên ngành, kỹ năng để giải quyết
các yêu cầu thực tế hiện nay với
các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh
học; sinh thái học: cấu trúc và chức
năng, quá trình tiến hóa và vai trò
của các hệ sinh thái - môi trường
thiên nhiên để có thể bảo vệ và sử
dụng tài nguyên thiên nhiên một
cách bền vững.
Điều kiện vào chuyên ngành:
điểm trung bình trên 5.0, tích luỹ đủ
80 tín chỉ, không nợ quá 3 tín chỉ đại
cương
Các PTN, chủ đề nghiên cứu và
các thức tuyển sinh viên: bộ môn
có 3 phòng thí nghiệm:
- PTN Thực vật: lầu 1, dãy D, cơ
sở Nguyễn Văn Cừ
Trưởng PTN - TS. Đặng Lê Anh Tuấn
(dlatuan@hcmus.edu.vn)
- PTN Động vật: lầu 2, dãy D, cơ
sở Nguyễn Văn Cừ.
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Trưởng PTN - TS. Trần Thị Anh Đào
(ttadao@hcmus.edu.vn)
- PTN Sinh môi: phòng B21, cơ
sở Nguyễn Văn Cừ
Trưởng PTN - TS. Lê Xuân Thuyên
(lxthuyen@hcmus.edu.vn)
Các chủ đề nghiên cứu:
Bộ môn đã và đang triển khai các
nghiên cứu ở nhiều vùng miền về:
- Đa dạng sinh học động thực
vật, tài nguyên sinh vật và bảo tồn
tài nguyên thiên nhiên.
- Hệ sinh thái đất ngập nước, hệ
sinh thái rừng và các vùng khô hạn.
- Sinh thái quần thể, quần xã và
phả hệ sinh.
- Sinh thái và quản lý các loài
ngoại lai xâm hại.
- Ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu đến hệ sinh thái
- Ô nhiễm môi trường, chính
sách tài nguyên môi trường và quản
trị tài nguyên tự nhiên.
- Ứng dụng sinh học phân tử
trong nghiên cứu đa dạng nguồn
gen, tiến hóa, sinh thái và môi
trường.

Thông tin liên hệ:
sinh viên có thể liên hệ với trưởng bộ môn
hoặc các trưởng phòng thí nghiệm

Bộ môn Vi Sinh
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng
ndhoang@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: ThS. Phạm Nguyễn Phương Thảo
pnpthao@hcmus.edu.vn
Chuyên ngành phụ trách đào tạo: Chuyên ngành Vi sinh - Ngành Sinh học.
Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh
viên các kiến thức cơ bản về vi sinh vật
(cấu trúc, chức năng, sinh trưởng, phát
triển, chuyển hóa vật chất, di truyền đa
dạng vi sinh vật,...) và tiềm năng ứng
dụng của vi sinh vật phục vụ trong nông
nghiệp, công nghiệp, y dược, xử lý môi
trường,...
Điều kiện đăng ký vào chuyên
ngành: Sinh viên ngành Sinh học; thỏa
các điều kiện của khoa và bộ môn cho
sinh viên đăng ký chuyên ngành. Theo
tiêu chí tuyển chọn các năm trước, sinh
viên có điểm tích lũy ≥ 6,0 và nợ không
quá 4 tín chỉ. Tuy nhiên, tiêu chí tuyển
chọn có thể thay đổi tùy từng năm.
Các hướng nghiên cứu
- Công nghệ sinh học Bacillus: biểu
hiện, tinh chế protein, phát triển vector
biểu hiện cho Bacillus, phát triển vector “microbiobot” (PGS. TS. Nguyễn Đức
Hoàng).
- Nấm rễ và nấm ưa đạm: Đa dạng
sinh học và đặc điểm sinh lý - sinh thái
của nấm ưa đạm và nấm rễ ở miền nam
Việt Nam; ảnh hưởng của các tác nhân
vật lý, hóa học và sinh học đối với sự hình
thành quả thể của nấm rễ ngoại cộng
sinh; cơ chế hấp thu cesium và kim loại
nặng của nấm hoại sinh và nấm rễ (TS. Hồ
Bảo Thùy Quyên).

Thông tin liên hệ:
Bộ môn Vi sinh - Khoa Sinh học & CNSH
Điện thoại: 08 38309928

- Vi sinh ứng dụng trong nông
nghiệp: Nấm Trichoderma spp.; nấm ký
sinh trên côn trùng: Metarhizium anisopliae, Cordyceps spp., Isaria, Bauveria,
Paecilomyces,…; xạ khuẩn phân giải cellulose (ThS. Nguyễn Mỹ Phi Long).
- Vi khuẩn acetic: Thu thập vi
khuẩn và nghiên cứu hệ thống học vi
khuẩn thông qua đối tượng vi khuẩn acetic với định hướng ứng dụng trong nông
nghiệp, chế biến thực phẩm và công
nghiệp (ThS. Vũ Thị Lan Hương , ThS. Bùi
Thị Thu Vân).
- Nấm lớn: Phân loại học nấm lớn;
nuôi trồng nấm ăn; tách chiết các hợp
chất có hoạt tính sinh học có trong nấm
lớn (ThS. Nguyễn Thị Thu Trang).
- Vi tảo: Phân lập, nuôi cấy, nghiên
cứu đặc điểm sinh lý vi tảo; nghiên cứu
đa dạng các loài khuê tảo (ThS. Đinh
Thị Lan Anh, ThS. Phạm Nguyễn Phương
Thảo).
- Lên men rượu trái cây: Nghiên cứu
lên men một số trái cây (đặc biệt vang
nho); nghiên cứu, sản xuất cây giống
sạch bệnh (virus) (TS. Dương Công Kiên)
Cách thức tuyển sinh viên:
Sinh viên theo dõi thông báo tuyển
sinh viên trên web Khoa hoặc bảng thông
báo của Bộ môn khi các nhóm nghiên cứu
có nhu cầu tuyển sinh viên.

Trang 21

8. Các đơn vị khác

PTN Công nghệ Sinh học Phân tử
Trưởng PTN: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: ThS. Lê Mai Hương Xuân
Phòng B19 - cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Thông tin liên hệ: www.mbl.hcmus.edu.vn

Trung tâm Khoa học - Công nghệ sinh học

Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng
ndhoang@hcmus.edu.vn
Thông tin liên hệ: cbb@hcmus.edu.vn
Website: http://cbbiotec.vn/
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PTN Nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc
Trưởng PTN: Ths.GVC Phan Kim Ngọc
Email: pkngoc@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: CN. Huỳnh Thúy Oanh - htoanh@hcmus.edu.vn
Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: 08 62772 910
Fanpage: https://www.facebook.com/vinastemcelllab/?fref=ts
Website: http://vinastemcelllab.com

Trung tâm hợp chất tự nhiên
có hoạt tính sinh học
Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ
ntbhue@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: CN. Hoàng Trọng Minh Quân
Thông tin liên hệ:
Phòng A308 và A312 - cơ sở Thủ Đức - Dĩ An
Điện thoại: 08 54439663
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9. Các hoạt động sinh viên
Bên cạnh giảng đường, phòng thí nghiệm, cuộc sống đại học của
bạn sẽ thật màu sắc với các hoạt động của sinh viên tại Khoa Sinh học
– CNSH. Nhiểu năm liền, sinh viên Khoa Sinh học – CNSH luôn đi đầu
trong các hoạt động phong trào, học tập, truyền thống, văn hoá văn
nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện,…do chính các tổ chức sinh viên
triển khai.
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Đoàn Khoa

Thông tin liên hệ:
Email: bch.doan.sinhhoc@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/DoanKhoa.LienChiHoi.
KhoaSinhHoc.DHKHTN
Đoàn khoa Sinh học – CNSH là một đơn vị tổ chức gắn liền với công tác
Đoàn trong sinh viên. Với thành tích 7 năm liền là lá cờ đầu trong công tác
Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên
và liên tục nhiều năm nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS
HCM, Đoàn khoa Sinh học – CNSH luôn là người bạn đồng hành cùng sinh
viên trong các hoạt động rèn luyện nhân cách, lối sống đẹp, rèn luyện trong
học tập – nghiên cứu khoa học, , xây dựng hình ảnh sinh viên khoa Sinh học CNSH giỏi chuyên môn, vững kĩ năng.
Đến với những hoạt động rèn luyện nhân cách, lối sống đẹp, chúng ta
có các cuộc vận động trong sinh viên như: Cuộc vận động “2 không – 2 có”,
Cuộc vận động Xây dựng 3 nét văn hoá sinh viên – Văn hóa đúng giờ, Văn hóa
xếp hàng, Văn hoá giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Đặc biệt, có các hoạt động
rèn luyện kỹ năng, gia nhập cộng đồng như hoạt động Tuổi trẻ và kỹ năng thực
hành xã hội, cuộc thi S-Portrait,… luôn thu hút rất đông các lượt tham gia và
theo dõi từ sinh viên các khoá.
Đồng hành cùng sinh viên trong học tập – nghiên cứu khoa học, bên
cạnh những hoạt động thiết thực như Phương pháp học tập bậc Đại học, Đọc
hiểu và tra cứu tài liệu, những buổi giải toả căng thẳng trước giờ thi,… Đoàn
khoa còn hỗ trợ các bạn sinh viên tham gia các cuộc thi cấp trường như cuộc
thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên S-IDEAS, giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa
học và các các cuộc thi cấp Thành, ĐHQG và toàn quốc.
Nếu điểm đặc trưng của sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên là ứng
dụng chuyên môn vào hoạt động tình nguyện thì đến với khoa Sinh học –
CNSH, không thể không kể đến Vườn Ươm Tuổi Thơ, một hoạt động truyền
thống đã trải qua 8 năm hình thành và phát triển, ở đó sinh viên được sinh
hoạt, vui chơi, cung cấp kỹ năng cho các em học sinh tiểu học và cùng các em
thực hiện những vườn cây thủy canh, vườn cây treo ngược, vườn rau sạch,...
Ngoài ra, môi trường rèn luyện của Đoàn chính là cơ hội chứng minh sự
trưởng thành, sự bản lĩnh của các bạn sinh viên có mong muốn phấn đấu
đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
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Liên chi hội

Thông tin liên hệ:
Email: lch.sh.khtn@gmail.com
Fanpage:
https://www.facebook.com/Doan
Khoa.LienChiHoi.KhoaSinhHoc.DHKHTN/
Là một trong những tập thể năng động và
có những đóng góp tích cực trong hoạt động
của Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,
Liên chi hội khoa Sinh học – CNSH luôn tự hào
là lá cờ đầu nhiều năm liền trong các hoạt động,
phong trào sinh viên. Luôn mang đến cho sinh
viên những sân chơi đa dạng phong phú, các
hoạt động được đầu tư và nâng cao chất lượng
qua từng năm để phù hợp với sinh viên của
khoa, đây cũng là cơ hội để các bạn có thể rèn
luyện thêm bản thân, tự tin hơn, xây dựng và
mở rộng nhiều mối quan hệ hơn và phát huy
các năng khiếu của mình qua những hoạt động
học tập, tình nguyện, vui chơi, rèn luyện kỹ
năng và các hoạt động tri ân nổi bật như: “Vui
hội trăng rằm”, “Xuân tình nguyện”, “Lễ hội
truyền thống khoa”, “Hội trại truyền thống
khoa”, Cùng năm tốt khởi nghiệp,…. Đối với
hoạt động tình nguyện, trong những năm sắp
tới Liên chi hội sẽ hướng hoạt động tình nguyện
kết hợp chuyên môn với hoạt động “Ngày hội
xanh”, đem kiến thức sinh học của sinh viên áp
dụng vào các hoạt động thực tiễn.
Bên cạnh đó, chuỗi các hoạt động không
thể thiếu đó là phát huy vai trò các bạn Sinh
viên 5 tốt của khoa cũng như hỗ trợ các bạn
đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt thông qua các
lớp kỹ năng, các hoạt động rèn luyện,…giúp các
bạn xác định được tinh thần và năng lực bản
thân qua đó ý thức được vai trò của mình trong
việc rèn luyện và hội nhập sau này. Ngoài ra,
Liên chi hội có nhiều Câu lạc bộ - Đội – Nhóm
phù hợp với nhu cầu, sở thích, năng khiếu của
các bạn sinh viên.
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Các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm trực thuộc Liên chi hội:

Thông tin liên hệ:
Fanpage: CLB Học Thuật Khoa Sinh
Học - CNSH trường ĐH KHTN
Email: clbht.sh.khtn@gmail.com .

Được thành lập từ năm 2001, CLB Học thuật chịu trách nhiệm tổ
chức các hoạt động liên quan đến học thuật, mang đến các sân chơi
hấp dẫn cho các bạn sinh viên. CLB thường xuyên tổ chức các hoạt
động như Trà chanh thông tin, Bionews, Biovids, các buổi sinh hoạt
chuyên đề, và đặc biệt là Vườn Ươm Mendel. CLB tuyển thành viên là
sinh viên năm 1,2,3 ngành Sinh học và CNSH vào tháng 9, 10 hàng năm.

Đội Sinh viên tình nguyện

Luôn nổi bật với các hoạt động tình nguyện, nơi để các bạn sinh
viên có thể cùng nhau góp sức trẻ để giúp đỡ những người xung quanh
với các hoạt động như Vườn ươm tuổi thơ, Ve chai đổi quà, Bữa cơm
nhân ái, … Đến với “Sinh xinh tình nguyện” là đến với một nơi để các
bạn sinh viên có thể giao lưu, học hỏi, đoàn kết, chia sẻ và thể hiện
nhiệt huyết của tuổi trẻ
Thông tin liên hệ:
Fanpage: Sinh xinh tình nguyện:
https://www.facebook.com/SinhXinhTinhNguyenvgba/
Email: svtn.sh.khtn@gmail.com
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s-team
Là một trong những đội nhóm có những hướng hoạt động đa dạng
S-team là nơi để những bạn có niềm yêu thích về các phần mềm thiết
kế, chỉnh sửa, các hoạt động kỹ năng, … đều có thể tham gia với đội.
Thông tin liên hệ:
Fanpage: https://www.facebook.com/S.Team.SinhHoc/?fref=ts
Email: s.team.sinhhoc@gmail.com

Young Initiative
Tuy mới chỉ khởi động được 1 năm nhưng đã khẳng định vị thế của
mình, là nơi để các bạn yêu thích tiếng Anh sinh hoạt, tự trau dồi vốn
tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó nhóm Young Initiative còn tổ chức
các hoạt động cho các bạn sinh viên trong khoa như thi thử TOEIC,
buổi sinh hoạt mở rộng “Can you?”,..
Thông tin liên hệ:
Facebook: Young Initiative:
https://www.facebook.com/younginitiative.khtn/?fref=ts
Email: younginitiative.khtn@gmail.com
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10. Cơ hội nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Sinh học – Công nghệ Sinh học các bạn có thể tham gia
vào nhiều loại hình công việc khác nhau, cụ thể:

Nghiên cứu - Kỹ thuật - Sản xuất
Nơi làm việc

Tên đại diện một số đơn vị
sinh viên tốt nghiệp từ khoa
đang công tác

Nghiên cứu viên

Trường Đại học,
Viện, Trung tâm,
một số công ty

- ĐH Khoa học tự nhiên
- Viện nghiên cứu lâm sàng ĐH
Oxford
- Viện sinh học nhiệt đới
- Trung tâm CNSH – Tp.HCM
- Trung tâm khoa học CNSH
- Trung tâm nghiên cứu và
phát triển nông nghiệp công
nghệ cao (Khu nông nghiệp
công nghệ cao)
- Công ty giống cây trồng miền
Nam
- CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Nhân viên
nghiên cứu và phát
triển (R&D)

- Công ty TNHH Công nghệ
Sinh học Dược Nanogen
- Công ty TNHH Thế giới Gen
- Công ty TNHH Công nghệ
Tại các công ty, tập
Sinh học Khoa Thương
đoàn, trung tâm làm
- Công Ty Cổ phần Công nghệ
việc về sinh học,
Gen-Viet Tất Thành
công nghệ sinh học
- Công ty TNHH Nam Khoa
- Công ty Cổ phần
Công nghệ Việt Á Trang 29
- CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Tên công việc

Tên công việc

Nơi làm việc

Kỹ thuật viên
phòng thí
nghiệm

Trường Đại học,
Viện, Trung tâm,
bệnh viện, phòng
khám

Tên đại diện một số đơn vị sinh
viên tốt nghiệp từ khoa đang
công tác

- Các công ty
Nhân viên kiểm
- Trung tâm đo
soát và đảm bảo
lượng, kiểm chuẩn
chất lượng (QC&QA)

- Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn
đo lường chất lượng 3 (Quatest
3)
- Công Ty Ajinomoto Việt Nam
- Trung tâm chất lượng nông
lâm thuỷ sản vùng 4
- CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

Phòng khám, bệnh
viện

- Bệnh viện Mỹ Đức , Vạn Hạnh…
- Công ty cổ phần dịch vụ phân
tích di truyền (Gentis)
- Bệnh viện Phúc An Khang
- CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Nhân viên sản xuất

Đơn vị sản xuất
lượng thực, thực
phẩm, thiết bị, vật
dụng

Dịch vụ - tư vấn - hỗ trợ
Nhân viên tư vấn/
hỗ trợ
Nhân viên kỹ thuật
/ ứng dụng (application)

Công ty hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng,
dịch vụ PTN

- Smart Research Co., Ltd
- Công ty TNHH Quintiles Việt
Nam
- Công ty TNHH Roche Việt Nam
- Công ty TNHH GE
- CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Học tập tiếp tục
Học tiếp các bậc
học cao hơi (Thạc
sĩ, Tiến sĩ)
Học văn bằng hai
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- Học tập trong nước
- Học tập ở nước ngoài bằng nguồn học bổng từ các
nước như Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hà Lan, Nhật, Hàn,
Israel,…
- Dược
- Kinh tế / ngoại thương

Kinh doanh / thương mại trong lĩnh vực y tế, sinh học, CNSH
Tên công việc

Nơi làm việc

Tên đại diện một số đơn vị
sinh viên tốt nghiệp từ khoa
đang công tác

Công ty kinh doanh
về các sản phẩm,
máy móc, trang
thiết bị, hóa chất…
phục vụ cho ngành
Sinh học - CNSH

- Công ty TNHH Thiết bị khoa
học Việt Khoa
- Công ty TNHH Hoá Việt
- Công ty TNHH Thương Mại Y
tế Phú Gia
- Công ty TNHH BCE Việt Nam
- Công ty TNHH Thiết bị và
Khoa học Y tế BMN
- Công ty Thiết bị khoa học
Thiên Ấn
- Công ty TNHH Thiết bị khoa
học Lan Oanh
- Công ty TNHH Phát triển
công nghệ ITS
- Công ty TNHH Quốc tế
Unilever Việt Nam
- CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Nhân viên kinh
doanh / bán hàng

Nhân viên
marketing

Đại diện nhãn hàng

Chuyên viên / cán bộ hành chính
Chuyên viên về
nông lâm ngư
nghiệp hoặc nuôi
trồng thủy sản

- Công ty nông nghiệp / thủy sản
- Khu nông nghiệp

Cán bộ lập chính
sách, quản lý cơ sở

- Sở khoa học công
nghệ
- Bộ phận hành
chính của các viện,
trung tâm

- Sở khoa học công nghệ Tp.
HCM, An Giang,…

Giảng dạy
Giảng dạy (giảng dạy tại các trường ĐH – Cao Đẳng; trợ giảng; nhân viên
theo dõi PTN tại các trường THPT)

Khác
Tự mở kinh doanh
Nhân viên chuỗi
cung ứng (Supply
Chain)

Các trại nấm / giống cây trồng / rau sạch
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Một số yêu cầu chung
- Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực (kiến thức về sinh học –
cnsh như sinh hóa, vi sinh, sinh học phân tử, di truyền, sinh thái – sinh
học tiến hóa, sinh lý thực vật, sinh lý động vật,…)
- Kỹ năng mềm & phẩm chất: kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn
đề, lên kế hoạch, trình bày, giao tiếp ứng xử, định hướng nghề nghiệp…
- Thái độ làm việc: tinh thần học, thái độ tích cực, sẵn sàng chịu
khó, chấp nhận mức lương…
- Ngoại ngữ.
- Các yêu cầu khác tuỳ vào mỗi đơn vị tuyển dụng.

Lời khuyên cho mỗi sinh viên
- Mỗi sinh viên nên xây dựng cho mình đam mê và khát vọng nghề
nghiệp ngay từ năm nhất để luôn sẵn sàng trước khi dấn thân vào công
việc.
- Bên cạnh học các môn học trên lớp, hãy tham gia các hoạt động
Đoàn - Hội, các lớp kỹ năng do khoa hoặc các đơn vị đối tác tổ chức.
- Khi băn khoăn về nghề nghiệp hãy liên hệ tổ tư vấn hoặc cô Ngọc
(btnngoc@hcmus.edu.vn) - Trợ lý Khoa phụ trách công tác sinh viên.

Tìm việc ở đâu
- Website các đơn vị
- http://biomedia.vn/
- Website và fanpage của khoa
- Trang tìm việc: Jobstreet.vn; vietnamworks.com;...
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11. Một số trang thông tin hữu ích
Website khoa:
fbb.hcmus.edu.vn
Fanpage khoa:
Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, Trường ĐH
KHTN, ĐHQG HCM
Email phản hồi các thông tin:
fbb@hcmus.edu.vn
Khi cần hỗ trợ, tư vấn học tập, tư vấn hướng nghiệp:
liên hệ tổ tư vấn học tập, hoặc trợ lý khoa
Trang tìm kiếm tài liệu tham khảo:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Trang học tiếng anh online:

https://www.duolingo.com

https://www.ted.com

http://www.memrise.com

https://www.coursera.org
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Mục tiêu của tôi ở
Năm 1

Năm 2
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trường Đại học là...
Năm 3

Năm 4
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MỤC LỤC
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa
2. Sứ mạng - Tầm nhìn của Khoa
3. Tổ chức của khoa
Ban chủ nhiệm Khoa
Công đoàn Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
Văn phòng Khoa
Trợ lý Khoa
Chi bộ Khoa Sinh học
Chi bộ Sinh viên 3
Chi Đoàn Cán bộ trẻ
Các Bộ môn và Phòng thí nghiệm
Tư vấn học tập
4. Chương trình đào tạo ngành Sinh học
5. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học
6. Chọn chuyên ngành và hình thức tốt nghiệp
7. Các Bộ môn
Bộ môn CNSH Phân tử và Môi trường
Bộ môn CNSH Thực vật và Chuyển hóa Sinh học
Bộ môn Di truyền
Bộ môn Sinh hóa
Bộ môn Sinh lý thực vật
Bộ môn Sinh lý học – CNSH Động vật
Bộ môn Sinh thái – Sinh học tiến hóa
Bộ môn Vi Sinh
8. Các đơn vị khác
PTN Công nghệ Sinh học Phân tử
Trung tâm khoa học và công nghệ sinh học
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trung tâm hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học
9. Các hoạt động sinh viên
10. Cơ hội nghề nghiệp
Một số yêu cầu chung
Lời khuyên cho mỗi sinh viên
Tìm việc ở đâu
11. Một số trang thông tin hữu ích

2
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
23
24
29
32
32
32
33

“Bốn năm đại học bắt đầu ngay từ năm nhất. Năm nhất không phải là thời
gian nghỉ xả hơi sau thi đại học, năm nhất thật ra là một bước đệm quan
trọng cho cả quãng thời gian học đại học. Sinh viên năm nhất thường ham
học hỏi và có hứng thú tìm tòi mọi thứ, em nên tận dụng điều này để chú
tâm vào việc học. Học không chỉ để lấy kiến thức mà còn để tìm kiếm cho
được đam mê và hứng thú với ngành học, từ đó, em sẽ dễ dàng định hướng
sự nghiệp tương lại của bản thân. Đồng thời, môi trường ĐH rất năng
động với nhiều hoạt động Đoàn Hội, đội nhóm không chỉ trong mà còn
ngoài trường, em nên thử thách mình với nhiều hoạt động để khám phá
bản thân và rèn luyện những kỹ năng cần thiết khác. Hãy đừng phí phàm
thời giờ nào của mình vào những thứ vô bổ! Cuối cùng, xin tặng em một
câu nói rất hay của William Arthur Ward: “Hãy học khi người khác ngủ,
lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và
bạn sẽ đạt được giấc mơ khi người khác chỉ có thể ao ước”
- Tập thể Cựu Sinh viên -

KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM
Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: fbb@hcmus.edu.vn
Website: fbb.hcmus.edu.vn
Fanpage: Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, Trường ĐH KHTN,
ĐHQG HCM

