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Chương trình trang bị các kiến thức và kỹ năng hiện đại về công 
nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực như Y dược học, 
Nông nghiệp, Công nghiệp.

Học viên được tiếp cận với các kiến thức và kỹ thuật hoá sinh 
hiện đại như Công nghệ enzyme, Chuyển hóa hợp chất thứ cấp 
– Cải biến con đường chuyển hóa, Năng lượng sinh học và Các 
hợp chất có hoạt tính sinh học. 

Trang bị các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cũng như ứng 
dụng của sinh lý học và công nghệ sinh học động vật, có trình 
độ cao về thực hành tập trung vào các chủ đề như: công nghệ tế 
bào động vật, tế bào gốc, công nghệ hỗ trợ sinh sản, công nghệ 
vật liệu y sinh, kỹ nghệ mô, sinh dược phẩm, di truyền người, 
chẩn đoán phân tử, ứng dụng công nghệ sinh học trong thuỷ 
sản và chăn nuôi. 

Trang bị những kiến   thức cần thiết về tài nguyên sinh vật, sinh 
thái và môi trường để có nền tảng vững chắc trong việc quản 
lý và bảo tồn sinh thái - tài nguyên sinh vật từ cấp độ sinh học 
phân tử đến cảnh quan, và kiến   thức về quản lý dự án và quy 
hoạch chiến lược. Học viên cũng được trải nghiệm các chuyến 
du khảo để có kinh nghiệm trong việc thiết kế và tiến hành ng-
hiên cứu thực địa, phân tích dữ liệu, giải thích, viết báo cáo và 
trình bày.

Học viên được cung cấp các kiến thức về di truyền, sinh học 
phân tử cơ bản và ứng dụng đồng thời tiếp cận các kỹ thuật di 
truyền, sinh học phân tử hiện đại để ứng dụng trong chẩn đoán 
phân tử, chăm sóc sức khoẻ, thuỷ sản,…

Cung cấp các kiến thức khoa học nền tảng, kỹ năng chuyên sâu 
cho nghiên cứu về Vi sinh vật học, có khả năng làm việc và thích 
ứng với môi làm việc tại các viện nghiên cứu, các trường đại học 
và cao đẳng, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, cơ quan 
quản lý từ trung ương đến địa phương.

Trang bị kiến thức về dinh dưỡng và phát triển thực vật, giúp học 
viên có cơ sở khoa học vững vàng để có thể kiểm soát hiệu quả 
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. Kiến thức trong chương trình tập trung vào: 
Dinh dưỡng thực vật, Phát triển thực vật, Phương pháp nuôi cấy 
in vitro



Chương trình đào tạo Ngành Sinh học

Cử nhân Sinh học có khả năng:
- 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.
-  Áp dụng được kiến thức chuyên ngành 
sinh học và các kỹ thuật sinh học để tìm 
hiểu các vấn đề liên quan các lĩnh vực 
chuyên ngành
- Thực hiện được các thao táckỹ thuật cơ 
bản trong phòng thí nghiệm nghiên cứu 
về sinh học.
- 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

- Áp dụng được kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội cơ bản, sinh học nền tảng để tiếp cận các tri thức CNSH hiện đại

- Áp dụng các kiến thức CNSH và SH ứng dụng để tìm hiểu và giải quyết 
các vấn đề liên quan các lĩnh vực công nghệ sinh học khác nhau trong bối 
cảnh toàn cầu như: công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, y dược, vật liệu 
y sinh, v.v.

- Thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong 
phòng thí nghiệm hoặc đơn vị làm việc liên quan đến CNSH

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Sinh học
Chất lượng cao



Cử nhân ngành Công nghệ Sinh học có 
khả năng:
- Áp dụng được các kiến thức toán học, 
vật lý, hóa học, khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội và sinh học nền tảng để tìm 
hiểu các vấn đề liên quan các lĩnh vực 
công nghệ sinh học khác nhau như 
CNSH Y dược, nông nghiệp, công ng-
hiệp, vật liệu sinh học.
- Áp dụng các kiến thức và kỹ thuật công 
nghệ sinh học để giải quyết các vấn đề 
liên quan
- Thiết kế , thực hiệncác thí nghiệm, và 
tổng hợp phân tích các kết quả / dữ liệu 
trong nghiên cứu về CNSH        
- Giao tiếp tự tin, viết và trình bày chính 
xác các báo cáo khoa học
- Thực hiện được các hoạt động làm 
việc nhóm, giao tiếp trong nhóm, lập kế 
hoạch và quản lý công việc
- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, 
tính trung thực và nhận thức đúng đắn 
về đạo đức nghề nghiệp
- Đạt chuẩn trình độ trình độ ngoại ngữ 
B1.2

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Sinh học

- Có khả năng giải quyết vấn đề, tổ chức, sắp xếp và quản lý công việc; 
làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả; tự tin và thích nghi trong một bối 
cảnh kinh tế Việt nam và toàn cầu

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và báo cáo hiệu quả trong khoa học, 
hoạt động nghề nghiệp và xã hội

- Hiểu biết và tôn trọng pháp luật, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, 
tính trung thực và nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh 
vực CNSH.

- Có động lực thực hiện việc học tập suốt đời
- Sử dụng tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành với trình độ bậc 4 hoặc 

tương đương IELTS 6.0 / TOEFL iBT 80



Bộ môn CNSH PHÂN TỬ VÀ MÔI TRƯỜNG

Nghiên cứu

Đào tạo 

Liên hệ

- Các ứng dụng từ công nghệ protein tái tổ hợp như thuốc protein, 
phân phối thuốc, bacteriocin.
- Sàng lọc hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn.
- Nghiên cứu cơ chế phân tử như cơ chế phân tử bệnh trên mô hình 
ruồi giấm, miễn dịch đường ruột.

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, 
nông nghiệp và môi trường.

Phòng B19, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Phòng A302, cơ sở Thủ Đức – Dĩ An
Email:  bm.cnshptmt@hcmus.edu.vn
Điện thoại: (+8428) 73089899 (số nội bộ 5940)



Bộ môn CNSH THỰC VẬT
VÀ CHUYỂN HOÁ SINH HỌC

Nghiên cứu

Đào tạo 

Liên hệ

	 Nuôi	cấy	mô	thực	vật	và	ứng	dụng
Vi nhân giống cây trồng, sản xuất in vitro hợp chất thứ cấp, bảo tồn 
giống...
	 Sinh	hóa	học	thực	vật
Tạo dòng tế bào cao năng và nuôi cấy rễ tơ sản xuất hợp chất thứ 
cấp có giá trị từ thực vật....
Sinh học phân tử thực vật và ứng dụng
	 Công	nghệ	chuyển	gen	thực	vật	và	phát	hiện	thực	vật
Chuyển gen, phát hiện bệnh, marker phân tử thực vật...
	 Tương	tác	thực	vật
Tương tác vi sinh – thực vật, tương tác côn trùng thực vật
	 Công	nghệ	vi	tảo
Chọn lọc và nuôi trồng vi tảo có giá trị cao, ứng dụng
Photobioreactor trong sản xuất vi tảo.

Đại	học	(cử	nhân)
Chuyên ngành: 
- Công nghệ sinh học Nông nghiệp, ngành công nghệ sinh học, 
Khoa sinh học và công nghệ sinh học
Sau	đại	học	(thạc	sỹ	và	tiến	sỹ)
Chuyên ngành: 
- Công nghệ sinh học
- Sinh hóa học
- Sinh lý thực vật
- Di truyền

Điện thoại: 028 38 333 857
Email: cnshtv@hcmus.edu.vn



Bộ môn DI TRUYỀN

Nghiên cứu

Đào tạo 

Liên hệ

(1) Sự ổn định bộ gene và quá trình phát sinh ung thư
(2) Di truyền và cơ chế gây bệnh của các chủng Helicobacter pylori Việt 
Nam
(3) Hoạt tính sinh học của hợp chất tự nhiên/dược liệu.
(4) Nghiên cứu nhóm vi khuẩn STEC và phân lập Streptomyces.
(5) Ứng dụng protein tái tổ hợp trong phát triển các kit chẩn đoán ung 
thư, bệnh
nhiễm và bệnh di truyền
(6) Nhân giống một số dược liệu/cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy 
mô và
theo dõi sự thay đổi bộ nhiễn sắc thể của mô nuôi cấy
(7) Chọn tạo giống cây đột biến khác stress môi trường, biến dị dòng 
soma

Đại	học	-	Chuyên	ngành	Di	truyền	–	Sinh	học	Phân	tử:	đào tạo cử nhân 
Sinh học có kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực Di truyền – SHPT 
nói chung, có thể chuyên sâu theo hướng di truyền thực vật ứng dụng 
trong nông nghiệp hoặc di
truyền phân tử ứng dụng trong Y dược.
Sau	đại	học	(Thạc	sĩ	và	Tiến	sĩ)	ngành	Di	truyền	học:	đào tạo chuyên 
sâu về mảng Di truyền phân tử. Học viên được cung cấp các kiến thức 
về di truyền, SHPT cơ bản và ứng dụng trong các đối tượng khác nhau 
như người và động vật, thực vật và vi sinh vật bởi các chuyên gia của 
mỗi lĩnh vực, tiếp cận với các kỹ thuật di truyền, SHPT hiện đại, trao dồi 
các kỹ năng nghiên cứu khoa học.
Hợp	tác	đào	tạo	các	kỹ	thuật	sinh	học	phân	tử.
Sinh viên và học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm nghiên cứu tại 
các trung tâm, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các công ty phát 
triển sản phẩm chẩn đoán, điều trị, giống,… dựa trên SHPT hay giảng dạy 
tại các trường cao đẳng và đại học.

TS. Nguyễn Thụy Vy – ntvy@hcmus.edu.vn – 08 38 304 924
Website: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/di-truyen.html
Fanpage: https://www.facebook.com/bomonditruyen.khoasinh.khtn/
Địa chỉ : VP BM Di truyền – F04 – ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.



Bộ môn SINH HOÁ

Nghiên cứu

Đào tạo 

Liên hệ

Công	nghệ	enzym :
- Thu nhận và khảo sát các đặc tính của enzyme dạng dại và enzyme 
tái tổ hợp có khả năng ứng dụng trong y dược, nông nghiệp, xử lý môi 
trường và thực phẩm
- Nghiên cứu các phương pháp tinh sạch enzyme có giá trị kinh tế
- Phân lập, tạo dòng biểu hiện và khảo sát chức năng các gene mã 
hóa enzyme tham gia tổng hợp các hợp chất tự nhiên có giá trị 
Hợp	chất	có	hoạt	tính	sinh	học	–	Công	nghệ	Y-Sinh
- Ly trích các hợp chất tự nhiên từ thực vật, động vật và vi sinh vật
- Tổng hợp một số hợp chất và một số loại nano có hoạt tính sinh học
- Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxi hóa, kháng viêm, 
kháng ung thư, ức chế enzyme, hướng đến ứng dụng trong thực 
phẩm, mỹ phẩm y dược và nông nghiệp
Nhiên	liệu	sinh	học: Quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học
- Thu nhận hỗn hợp vi sinh vật lên men H2
- Nghiên cứu sản xuất H2 bằng con đường lên men tối

Giảng	dạy	đại	học:	Bộ môn phụ trách một số môn lý thuyết và thực 
hành trong khối kiến thức Đại cương ngành Sinh học và các môn 
thuộc khối Chuyên ngành - Sinh hóa theo chương trình 140 Tín chỉ 
quy định của Bộ GD&ĐT. Hàng năm có 60-80 sinh viên theo học 
chuyên ngành.
Đào	tạo	Thạc	sĩ: giảng dạy theo Phương thức-2, bao gồm các môn 
lý thuyết và thực hành và hướng dẫn thực hiện đề tài tốt nghiệp cho 
học viên viên cao học ngành Hóa Sinh học mã số 60 42 30. Quy mô 
đào tạo từ 25-30 học viên mỗi khóa.
Đào	tạo	Tiến	sĩ:	giảng dạy 12 tín chỉ lý thuyết và hướng dẫn thực hiện 
Luận án tốt nghiệp cho NCS chuyên ngành Hóa Sinh học mã số 60 
42 30 15. Hàng năm tiếp nhận đào tạo từ 2-5 NCS.

PGS.TS. NGÔ ĐẠI NGHIỆP- ndnghiep@hcmuns.edu.vn
ĐT: 08.38300560



Bộ môn SINH LÝ THỰC VẬT

Nghiên cứu

Đào tạo 

Liên hệ

- Sự tăng trưởng và phát triển: dinh dưỡng, quang hợp, hô hấp, mối 
liên hệ source-sink, kiểm soát dự trữ lipid trong hột và củ, chất 
điều hòa tăng trưởng thực vật, sự phát sinh hình thái (mô, cơ quan 
và phôi), phát triển hoa, trái và hột, tiềm sinh, lão suy, nẩy mầm, 
sinh lý stress, kiểm soát cỏ dại, bệnh cây,…
- Phương pháp nuôi cấy in vitro (mô, cơ quan và tế bào) cho vi nhân 
giống, cải thiện giống, thu nhận hợp chất thứ cấp, lipid,…

- Đào tạo cán bộ nghiên cứu và giảng dạy vững về lý thuyết và 
thực hành, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế liên quan tới 
chuyên ngành Sinh lý học thực vật.
- Đặt trọng tâm vào trang bị kiến thức về dinh dưỡng và phát triển 
thực vật, giúp sinh viên có cơ sở khoa học vững vàng để có thể 
kiểm soát hiệu quả 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 cây trồng.

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thanh Hương
Email: trthuong@hcmus.edu.vn



Bộ môn SINH LÝ HỌC - CNSH ĐỘNG VẬT

Nghiên cứu

Đào tạo 

Liên hệ

+	Chuyên	ngành	Sinh	học	Động	vật	(Ngành	Sinh	học)
Mục tiêu: 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 - 
tế bào gốc, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, vật liệu y sinh, di truyền người, 
CNSH trong 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	(Ngành	Công	nghệ	Sinh	học)
Mục tiêu: Đào tạo các cử nhân khoa học Công nghệ sinh học có kiến 
thức chuyên sâu về công nghệ sinh học và năng lực cơ bản về vật 
liệu sinh học từ xây dựng ý tưởng cho đến chế tạo,
đánh giá và dự đoán xu hướng phát triển 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.

Hướng	nghiên	cứu:
- Công nghệ tế bào người và động vật / tế bào gốc
- Công nghệ Vật liệu y sinh và 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

biomaterial.uns@gmail.com; dnvu@hcmus.edu.vn
ngtnthanh@hcmus.edu.vn (chuyên ngành Sinh học động vật) 
ltvtuyet@hcmus.edu.vn (chuyên ngành Vật liệu sinh học)
Điện	thoại:	
01648064416 (Thầy Vũ); 0937507192 (Cô Thanh); 
0936738303 (Cô Tuyết)
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)



Bộ môn SINH THÁI - SINH HỌC TIẾN HOÁ

Nghiên cứu

Đào tạo 

Bộ	môn	đã	và	đang	triển	khai	các	nghiên	cứu	ở	nhiều	vùng	miền	về:
1. Đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật và bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên.
2. Hệ sinh thái đất ngập nước, hệ sinh thái rừng nhiệt đới và các HST 
nhạy cảm
3. Tiến hóa và phả hệ sinh.
4. Sinh học và quản lý các loài ngoại lai xâm hại.
5. Mối liên quan giữa BĐKH và các HST
6. Ô nhiễm môi trường, chính sách và quản trị tài nguyên tự nhiên
7. Quan trắc môi trường và chỉ thị sinh học môi trường

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.



Bộ môn VI SINH

Nghiên cứu

Đào tạo 

Liên hệ

	 Công	nghệ	Sinh	học	Bacillus: phát triển vector biểu hiện pro-
tein tái tổ hợp cho Bacillus; nghiên cứu biểu hiện protein nhằm ứng 
dụng lĩnh vực y dược, nông nghiệp và công nghiệp; phát triển “micro-
biorobot” nhằm ức chế tế bào ung thư và dùng làm vector phân phối 
vaccine
	 Vi	sinh	vật	gây	bệnh:	nghiên cứu sự kháng kháng sinh, các 
gene gây độc, sự xâm nhiễm; nghiên cứu phát hiện các vi sinh vật 
gây bệnh
	 Vi	sinh	ứng	dụng	trong	nông	nghiệp: nấm Trichoderma phân 
giải cellulose, lignin và chitin; nấm ký sinh trên côn trùng: Metar-
hizium anisophiae, Cordyceps spp., Isaria, Bauveria, Paecilomyces,…; 
xạ khuẩn phân giải cellulose; nghiên cứu các vi sinh khuẩn có ích 
trong nông nghiệp.
	 Vi	khuẩn	lactic:	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
	 Nấm	lớn: Phân loại học nấm lớn và nuôi trồng nấm ăn; tách 
chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học có trong nấm lớn.
	 Vi	tảo:	Nuôi cấy, khảo sát đặc điểm sinh lý của vi tảo; đa dạng 
khuê tảo

Hàng	năm	đào	tạo:	
- 30-40 Cử nhân
- 20-40 Thạc sĩ
- 2-5 Tiến sĩ chuyên ngành Vi sinh vật học.

Thư	ký:		ThS.	Phạm	Nguyễn	Phương	Thảo
Email: pnpthao@hcmus.edu.vn; 
Điện thoại: 028-38309928.
Trưởng	Bộ	môn:	PGS.	TS.	Nguyễn	Đức	Hoàng
Email: ndhoang@hcmus.edu.vn.



CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

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

PTN Nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc
Trưởng PTN: PGS.TS Phạm Văn Phúc
Email: pvphuc@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: 
CN. Huỳnh Thúy Oanh  - htoanh@hcmus.edu.vn
Thông tin liên hệ: 
Fanpage: https://www.facebook.com/vinastemcelllab/
Website: http://vinastemcelllab.com

Trung tâm Khoa học - Công nghệ sinh học
Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng
ndhoang@hcmus.edu.vn
Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: 
CN. Lê Đăng Lộc -  dangloc2994@gmail.com
Thông tin liên hệ: cbb@hcmus.edu.vn 
Website: http://cbbiotec.vn/ - Điện thoại: 028-38301-331

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: ThS. Hoàng Trọng Minh Quân
Thông tin liên hệ:
Phòng A3028 và A312 - cơ sở Thủ Đức - Dĩ An
Điện thoại: 028 54439663






