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Mục tiêu đào tạo
1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm có trình độ chuyên môn cao, có
kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của chuyên ngành đào
tạo; có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng
tạo; có kỹ năng tư duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới; có kỹ năng truyền
bá, phổ biến kiến thức, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong quản lý, điều
hành hoạt động chuyên môn; thể hiện năng lực sáng tạo, có khả năng tự định hướng và dẫn
dắt chuyên môn, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia
đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.
1.2 Mục tiêu cụ thể
Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Công nghệ
Thực phẩm:
Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ
thuật Công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm; Chất lượng và an toàn thực phẩm.
Có khả năng tự định hướng, dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực nói
trên trong thực tiễn
Có khả năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ nghiên cứu và phát
triển, khả năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực
sản xuất và chế biến thực phẩm cũng như định hướng phát triển sản phẩm mới
Có kỹ năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ
Thực phẩm
Có khả năng nghiên cứu, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính
chuyên gia thuộc lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm và quản lý an toàn thực phẩm
Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị,
giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên.
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Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo là 3 năm đối với NCS có bằng tốt nghiệp ThS, 4 năm đối với NCS có bằng
tốt nghiệp ĐH. Trong 24 tháng đầu, NCS phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên
tục tại Trường.
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Khối lượng kiến thức
Khối lượng học tập tối thiểu 106 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ.
Trong đó:
+ Luận án tiến sĩ tương đương với 90 tín chỉ (tương đương 30 TC/năm).
+ Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ
+ Học phần tiến sĩ: tối thiểu 08 tín chỉ.
+ Chuyên đề tiến sĩ: 06 tín chỉ (03 chuyên đề tiến sĩ, mỗi chuyên đề 2 tín chỉ).

+ Các học phần bổ sung: từ 4 đến 16 tín chỉ đối với NCS có bằng tốt nghiệp thạc sĩ
chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng hoặc thạc sĩ ngành gần với ngành đăng ký
làm tiến sĩ.
Đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học: các học phần bổ sung bao gồm các
học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc ngành hoặc chuyên ngành (sau đây gọi chung là ngành)
tương ứng, trừ các học phần ngoại ngữ và luận văn để đảm bảo nghiên cứu sinh đạt chuẩn đầu
ra Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia và yêu cầu của lĩnh vực, đề tài nghiên cứu.
Khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục
4.
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Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với ngành/chuyên ngành tốt nghiệp
đúng, phù hợp hoặc gần phù hợp với ngành/chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Đối với các
thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ tuyển sinh ngành/chuyên ngành tốt nghiệp đúng, phù
hợp. Mức độ ”phù hợp hoặc gần phù hợp“ với ngành/chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm,
được định nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây.
Ngoài ra, người dự tuyển phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp
chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong
thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh
chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học
toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc
tiếng nước ngoài khác;
b. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam
cấp;
c. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ
5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02
năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d. Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập
không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp
đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng
nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c do một tổ chức
khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến

ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn
(có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh
và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên
theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc trình độ ngoại ngữ đáp ứng
yêu cầu học tập và nghiên cứu khoa học tại ĐHBKHN.
Định nghĩa
Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học được xác
định là ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành xét
tuyển NCS khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc
chương trình đào tạo của hai ngành/chuyên ngành này ở trình độ cao học khác nhau dưới 10%
tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
4.1

Ngành/chuyên ngành gần phù hợp:
Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học được xác định là ngành/chuyên ngành gần với
ngành, chuyên ngành dự tuyển NCS khi cùng nhóm ngành/chuyên ngành trong Danh mục
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành/chuyên
ngành này ở trình độ cao học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học
trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
Ngành đúng: Kỹ thuật thực phẩm/Công nghệ thực phẩm
Ngành gần phù hợp: Kỹ thuật sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh học, Công nghệ bảo quản,
Chế biến nông sản thực phẩm; Chế biến thủy sản; Thú y; Trồng trọt; Chăn nuôi; Hóa học; Hóa
dược; Môi trường.
Những trường hợp khác, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xem xét, quyết định.
Phân loại đối tượng ngành
- Đối tượng A1: Thí sinh có bằng thạc sĩ (Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên
cứu) của ĐH Bách khoa Hà Nội, của các trường đại học có uy tín trong/ngoài nước với
chương trình đào tạo tương đương với ĐHBK HN, với ngành tốt nghiệp cao học đúng, phù
hợp với ngành/chuyên ngành Tiến sĩ.
4.2

Đây là đối tượng không phải tham gia học bổ sung.
- Đối tượng A2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng, phù hợp với
ngành/chuyên ngành xếp loại “Giỏi” trở lên.
Đây là đối tượng phải tham gia học bổ sung toàn bộ chương trình thạc sĩ chương trình đào
tạo theo định hướng nghiên cứu.
- Đối tượng A3: Ngoài các đối tượng A1 và A2 (Thí sinh có bằng thạc sĩ chương trình đào
tạo theo định hướng ứng dụng đúng ngành hoặc có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành đăng ký
dự tuyển tiến sĩ).
Đây là đối tượng phải tham gia học bổ sung.
Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt
Quy trình đào tạo được thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quyết định số 2764/QĐĐHBK-SĐH ngày 28/8/2017 về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Hiệu trưởng
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
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Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ phải đạt mức điểm C trở lên
(xem mục 6).

6
Thang điểm
Khoản 6a Điều 62 của Quy định 2764/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 28/8/2017 quy định:
Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết
thúc học phần) được thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một chữ số thập
phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm kiểm tra và
điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số
tương ứng của từng điểm được quy định trong đề cương chi tiết học phần).
Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy, sau đó được chuyển
thành điểm chữ với mức như sau:
Điểm số từ
8,5 – 10 chuyển thành điểm A (Giỏi)
Điểm số từ
7,0 – 8,4 chuyển thành điểm B (Khá)
Điểm số từ
5,5 – 6,9 chuyển thành điểm C (Trung bình)
Điểm số từ
4,0 – 5,4 chuyển thành điểm D (Trung bình yếu)
Điểm số dưới
4,0
chuyển thành điểm F (Kém)
7.
Nội dung chương trình
7.1 Cấu trúc
Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần như bảng sau đây.
P
h
Nội dung đào tạo
A1
A2
A3
ầ
n
ThS
(chương
trình đào tạo
HP bổ sung
0
16TC  Bổ sung  4TC
theo định hướng
1
nghiên cứu)
HP TS
8TC
TLTQ
2TC (Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên)
2
CĐTS
Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC
90 TC (tương ứng với 30 TC/năm)
NC khoa học và
3
Luận án TS
Lưu ý:
Số TC qui định cho các đối tượng trong Bảng trên là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành.
Đối tượng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chương trình ThS (chương
trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu) của ngành tương ứng, không cần thực hiện luận
văn ThS.
Các HP bổ sung được lựa chọn từ chương trình đào tạo Thạc sĩ của ngành đúng chuyên ngành
Tiến sĩ.
Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tượng A3 do Hội đồng Viện chuyên ngành và
người hướng dẫn (NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong bảng kết quả
học tập ThS của thí sinh với chương trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên ngành Tiến sĩ
nhưng phải đảm bảo số TC tối thiểu và tối đa trong bảng.
Các HP TS được NHD đề xuất từ chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường nhằm
trang bị kiến cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS. Trong đó phải có tối
thiểu 04 Tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ đúng chuyên ngành.
Học phần bổ sung
Các học phần bổ sung nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và trình độ chuyên
môn để thực hiện đề tài nghiên cứu.
7.2

7.2.1. Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ (Đối tượng A2)
NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định
công nhận là NCS gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm theo
chương trình cụ thể như sau:
NỘI
TC
KHỐI
MÃ SỐ
TÊN HỌC PHẦN
DUNG
LƯỢNG
Cơ sở
BF5677
Các quá trình và thiết bị trong CNTP
4
4(3-2-0-8)
bắt
Kỹ thuật điều chỉnh vi khí hậu trong
BF5610
2
2(2-0-0-4)
buộc
CNTP
chung
BF5615
Phụ gia thực phẩm
2
2(2-0-0-4)
(16
BF5617
Bao bì thực phẩm
2
2(1,5-1-0-4)
TC)
Quản lý chất lượng trong công nghiệp
BF5618
2
2(2-0-0-4)
thực phẩm
Tối ưu hóa các quá trình trong CNSHBF5652
2
2(1,5-1-0-4)
CNTP
BF5651
Xây dựng dự án trong CNSH-CNTP
2
2(1,5-1-0-4)
Cơ sở
Phương pháp phân tích nhanh chất lượng
BF5310
3
3(3-0-1-6)
tự chọn
thực phẩm
(6TC)Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung
BF5330
3
3(2,5-1-0-6)
ứng thực phẩm
Ứng dụng tin học trong tính toán thiết kế
BF5619
2
2(2-1-0-4)
máy và thiết bị
Điều khiển tự động các quá trình công
BF5612
2
2(2-1-0-4)
nghệ thực phẩm
BF5616
Máy tự động trong sản xuất TP
2
2(2-0-0-4)
BF5630
CN các sản phẩm giàu protein
2
2(2-0-0-4)
BF5631
CN các sản phẩm giàu gluxit
2
2(2-0-0-4)
BF5632
CN đồ uống
2
2(2-0-0-4)
Chuyên
BF6211
Cơ sở tạo cấu trúc thực phẩm
3
3(3-0-0-6)
ngành
BF6214
Độc tố thực phẩm
2
2(1,5-1-0-4)
bắt
3
3(2-2-0-6)
Động học các quá trình sinh học thực
buộc
BF6219
phẩm
(8TC)
Chuyên
Các tính chất cảm quan thực phẩm
BF6220
2
2(1,5-1-0-4)
ngành
BF5681
Thực phẩm biến đổi gen
2
2(1,5-1-0-4)
tự chọn
BF5682
Thực phẩm chức năng
2
2(1,5-1-0-4)
6TC
BF6126
Probiotic và Prebiotic
3
3(2,5-1-0-6)
BF6212
Chất thơm thực phẩm
2
2(2-0-0-4)
BF6215
Bảo quản thực phẩm
2
2(1,5-1-0-4)
BF6145
Kỹ thuật lên men công nghiệp
2
2(2-0-0-4)
Kỹ thuật phân tách và đánh giá các hoạt
BF6143
3
3(3-0-0-6)
chất sinh học
BF6401
Mô hình hóa quá trình công nghệ
3
3(3-1-0-6)
BF6414
Phân tích và xử lý số liệu
2
2(1,5-1-0-4)
Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá
3
2(2-1-1-6)
BF5540
trình công nghệ
7.2.2. Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần, thạc sĩ theo định hướng ứng dụng (Đối
tượng A3).

Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành/chuyên ngành đề nghị học các học phần bổ
sung như sau:
NỘI
DUNG
Chuyên
ngành
bắt
buộc
Chuyên
ngành
tự chọn

MÃ SỐ

BF6219

BF6220
BF5681
BF5682
BF6126
BF6212
BF6215
BF6145
BF6143
BF6401
BF6414
BF5540

3

KHỐI
LƯỢNG
3(2-2-0-6)

2
2
2
3
2
2
2

2(1,5-1-0-4)
2(1,5-1-0-4)
2(1,5-1-0-4)
3(2,5-1-0-6)
2(2-0-0-4)
2(1,5-1-0-4)
2(2-0-0-4)

3

3(3-0-0-6)

3
2
3

3(3-1-0-6)
2(1,5-1-0-4)
2(2-1-1-6)

TC

TÊN HỌC PHẦN
Động học các quá trình sinh học thực
phẩm
Các tính chất cảm quan thực phẩm
Thực phẩm biến đổi gen
Thực phẩm chức năng
Probiotic và Prebiotic
Chất thơm thực phẩm
Bảo quản thực phẩm
Kỹ thuật lên men công nghiệp
Kỹ thuật phân tách và đánh giá các hoạt
chất sinh học
Mô hình hóa quá trình công nghệ
Phân tích và xử lý số liệu
Tích hợp hệ thống tự động điều khiển
quá trình công nghệ

7.3 Học phần Tiến sĩ
Các học phần ở trình độ tiến sĩ nhằm nâng cao trình độ lý luận chuyên ngành, phương pháp
nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu. Mỗi HP TS được thiết kế
với khối lượng từ 2 đến 3 TC. Mỗi NCS phải hoàn thành tối thiểu 8 TC tương ứng với 3 HP
trở lên.
7.3.1 Danh mục học phần Tiến sĩ
TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

Biến đổi cấu trúc và
tính chất của thực
phẩm trong quá trình
chế biến
Các giải pháp tiên
tiến trong công nghệ
thực phẩm

1. PGS. Phan Thanh
Tâm
2. PGS. Lương Hồng
Nga
1. PGS.
Nguyễn
Thanh Hằng
2. PGS. Chu Kỳ Sơn
1. GVCC. TS. Nguyễn
Minh Hệ
2. TS. Nguyễn Đức
Trung
1.GS. Hoàng Đình Hòa
2.TS Nguyễn Tiến
Thành

1

BF7210

2

BF7220

3

BF7230

Ứng dụng lý thuyết
hệ thống trong công
nghệ thực phẩm

4

BF7041

Xây dựng và quản lý
dự án

TC

KHỐI
LƯỢNG

3

3(2-2-0-6)

3

3(2-2-0-6)

3

3(2-2-0-6)

3

3(2-2-0-6)

5

6

7

BF7250

Sản xuất bền vững
trong công nghiệp
thực phẩm

BF7260

Kiểm soát và điều
khiển quá trình công
nghệ thực phẩm

BF7270

Thu hồi và hoàn thiện
các sản phẩm thực
phẩm

1. PGS. Nguyễn Lan
Hương
1. PGS. Lê Nguyên
Đương
2. GVCC. TS. Nguyễn
Minh Hệ
1.PGS. Chu Kỳ Sơn
2. TS. Nguyễn Tiến
Thành

3

3(2-2-0-6)

3

3(2-2-0-6)

3

3(2-2-0-6)

* Nghiên cứu sinh có thể chọn một học phần tự chọn liên quan đến lĩnh vực … trong các học
phần do Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm phụ trách, phù hợp với yêu cầu
của đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên lưu ý phải có tối thiểu 04 Tín chỉ trong chương trình đào tạo
tiến sĩ đúng chuyên ngành.
7.3.2 Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ
BF7210 Biến đổi cấu trúc và tính chất của thực phẩm trong quá trình chế biến
Mô tả các dạng cấu trúc đặc trưng của thực phẩm (dạng lỏng, dạng rắn, dạng bán lỏng, . .),
các phương pháp quan trắc cấu trúc của thực phẩm. Mức độ ảnh hưởng cấu trúc của thực
phẩm đến trạng thái của sản phẩm thực phẩm, đến khả năng định hình theo kích thước và hình
dáng cho sản phẩm, đến tính chất cảm quan của sản phẩm. Các phương pháp công nghệ để
biến đổi cấu trúc của thực phẩm nhằm đạt được những tính chất mong muốn.
BF7210 Food structure change and other properties during food processing
Describe the characteristic structure of food (solid, liquid, suspension,…), methods
controlling the good structure. Present the influence of food structure to other properties of
food such as shape, size, as well as sensory properties. Provide method to change food
structure for desired quality.
BF7220 Các giải pháp tiên tiến trong Công nghệ thực phẩm
Học phần gồm 6 chương đề cập đến các nội dung về Tính chất kỹ thuật của nguyên liệu sản
xuất thực phẩm và đồ uống, mối liên quan giữa công nghệ chế biến cơ học tới cấu trúc sản
phẩm, công nghệ chế biến nhiệt, công nghệ chế biến không nhiệt, công nghệ chế biến sinh học
và một số công nghệ tiên tiến để sản xuất thực phẩm và đồ uống.
BF7220 Advanced Technology for Food and Beverage Processing
Provide advanced technical solution and new trend in food industry in 6 chapters. The aims
is to deal with technical properties of the material in food and beverage processing, the
relationship between mechanic processing and food structure. Present also biological, thermal
processing, and other advanced technology in food and beverage production.
BF7230 Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong CNTP
Học phần truyền đạt cho nghiên cứu sinh các kiến thức nhằm tiếp cận hệ thống và nghiên
cứu khai triển công nghệ thực phẩm, các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ thực
phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ thực phẩm, mô tả quá trình công nghệ
thực phẩm bằng mô hình vật lý, mô tả quá trình công nghệ thực phẩm bằng mô hình toán học.
BF7230 System theory in Food Technology
Approach the theory and the rule of food system, the factors influenced to food technology.
Describe the technology process by physical and mathematical model.
BF7041 Xây dựng và quản lý dự án
Mục tiêu học phần: Học phần nhằm cung cấp các năng lực sau đây cho NCS:

- Bản chất các dạng dự án trong CNSH
- Xây dựng dự án bao gồm nội dung và các bước tiến hành xây dựng dự án
- Tổ chức nhân lực để triển khai viết dự án
- Có khả năng trình diễn xây dựng dự án
Nội dung học phần:
Nội dung học phần gồm các chương sau đây:
Chương 1. Khái quát chung về dự án và các quy định
Chương 2. Lập báo cáo đầu tư
Chương 3. Lập dự án tiền khả thi (hay là thiết kế cơ sở)
Chương 4. Lập dự án khả thi (hay là thiết kế thi công)
Chương 5. Các nội dung quản lý dự án và phương pháp
BF 7041 Project design and management
To equip student with building up and implementation ability for a project including a
scienctific content and organization skills.
Course content
Chapter 1. General concept of a project and the provisions
Chapter 2. Preparation of investment reports
Chapter 3. Preparation of a project (basic design)
Chapter 4. Prepare a feasible study (or the design for construction)
Chapter 5. Project management
BF7250 Sản xuất bền vững trong CNTP
Học phần truyền đạt cho nghiên cứu sinh các kiến thức về giới thiệu về sản xuất sạch hơn,
các phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn, phương pháp kiểm toán môi trường, đánh
giá vòng đời, hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn, áp dụng sản xuất sạch hơn
trong công nghệ thực phẩm.
BF7250 Sustainable production in food technology
Present cleaner production, methodology to evaluate cleaner production, method of
environment audition, cycle evaluation, environment quality system and its application in
food industry.
BF7260 Kiểm soát và điều khiển quá trình công nghệ thực phẩm
Học phần truyền đạt cho nghiên cứu sinh mảng kiến thức về cơ sở nghiên cứu hệ kiểm soát
và điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm, hệ điều khiển giám sát và xử lý dữ
liệu bằng máy tính, tích hợp hệ kiểm soát và điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực
phẩm cơ bản.
BF7260 Food processing control and monitoring
Present the automatic controlling and monitoring system of food technology by means of
computers, integrate those monitoring and controlling systems of food processing.
BF7270 Thu hồi và hoàn thiện các sản phẩm thực phẩm
Môn học đề cập đến các kỹ thuật thu hồi các sản phẩm thực phẩm ở dạng rắn hoặc dạng
lỏng ra khỏi môi trường sản xuất/chế biến bằng các phương pháp thông dụng như lọc, ly tâm,
trích ly, kết tủa… Quá trình tinh chế sản phẩm thực phẩm bằng các phương pháp sắc kí khác
nhau như lọc gel, sắc ký trao đổi ion, sắc kí liên kết kị nước, sắc kí ái lực hoặc kết tinh và
hoàn thiện sản phẩm bằng các phương pháp như sấy chân không, sấy phun, sấy tầng sôi, sấy
đông khô, cô đặc, phối trộn, làm trong, thanh trùng…
BF7270 Downstream processing of food products
Provide downstream technique of a solid or liquid matter from mixture by means of filtration,
extraction, and centrifugation. Present also technique of purification by various
chromatography, e.g gel, ion-exchange … chromatography, technique of finishing product by
vacuum drying, spraying, fluidized bed drying, condensing, mixing, pasteurizing…

7.3.3. Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ
Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ ngày Ký
quyết định công nhận NCS và theo kế hoạch năm học. HP TS được coi là đạt nếu điểm kết
thúc đạt từ C trở lên
Các HP TS được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khi NCS nhập học, NCS phải đăng ký học các HP TS và nộp cho Viện ĐT Sau đại
học.
Bước 2: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm lên kế hoạch tổ chức lớp và
thông báo cho giáo viên phụ trách học phần và giao cho giáo viên phụ trách HP trong tuần thứ
5 của học kỳ.
Bước 3: NCS thực hiện các HP TS theo đúng qui định và yêu cầu của môn học.
Bước 4: Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm nộp cho Viện Công nghệ Sinh học và Công
nghệ Thực phẩm kết quả học phần chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc học kỳ để Viện chuyên
ngành nộp kết quả cho Viện Đào tạo Sau đại học.
7.4. Tiểu luận tổng quan
Bài TLTQ về tình hình NC và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: thể hiện kết quả NC
phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan
mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án
cần tập trung NC giải quyết.
Tiểu luận tổng quan yêu cầu nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công
trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó rút ra
mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ. NCS thực hiện bài TLTQ dưới sự hướng
dẫn của NHD luận án.
Tiểu luận tổng quan được đánh giá kết thúc thông qua hình thức báo cáo trước đơn vị chuyên
môn (báo cáo trình bày trong khoảng 15 phút), tranh luận và trả lời câu hỏi, sau đó đơn vị
chuyên môn sẽ đánh giá bài TLTQ đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, có ghi biên bản buổi báo
cáo.
TLTQ coi là học phần bắt buộc. NCS phải hoàn thành bài TLTQ với kết quả đạt yêu cầu trong
vòng 12 tháng kể từ ngày được triệu tập trúng tuyển. Tiểu luận tổng quan tương đương với 2
tín chỉ.
7.5

Chuyên đề Tiến sĩ

Các chuyên đề tiến sĩ yêu cầu nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên
cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ. Các
chuyển đề tiến sĩ giúp NCS giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài luận án. Mỗi
nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ. Mỗi chuyên đề tiến sĩ tương đương 2
Tín chỉ.
Nghiên cứu sinh cùng người hướng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất
đề tài cụ thể gắn liền, thiết thực, phản ánh kết quả nghiên cứu của luận án Tiến sĩ. NCS thực
hiện chuyên đề tiến sĩ dưới sự hướng dẫn khoa học của người hướng dẫn luận án.
CĐTS là học phần bắt buộc. Nghiên cứu sinh phải hoàn thành chuyên đề tiến sĩ trước khi bảo
vệ luận án cấp cơ sở 3 tháng.
CĐTS được coi là đạt nếu kết quả trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ C trở lên.

7.6. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ
NC khoa học là giai đoạn chính, mang tính bắt buộc trong quá trình NCS thực hiện
LATS. Đây là giai đoạn mà NCS có thể đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới, hình thành
các cơ sở quan trọng nhất để viết LATS.
NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải được công bố
chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các đề
tài NCKH và bài viết công bố phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính trung thực,
tính khoa học và tính mới. Nội dung các bài báo không được trùng lặp và phản ánh các nội
dung chính của luận án. Các bài báo, phát minh, sáng chế là kết quả nghiên cứu, nghiên cứu
sinh phải đứng tên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
NCS chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của luận
án, chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế.
Yêu cầu đối với luận án tiến sĩ:
1. Luận án tiến sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng
những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc
phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận
án.
2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể:
a. Trích dẫn đầy đủ và chỉ rõ nguồn tham khảo các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác
(nếu có);
b. Trong trường hợp luận án sử dụng nội dung công trình khoa học của tập thể mà nghiên cứu
sinh là đồng tác giả thì phải có văn bản đồng ý của các đồng tác giả khác cho phép nghiên cứu
sinh được sử dụng kết quả của nhóm nghiên cứu;
c. Tuân thủ các quy định khác của pháp luật sở hữu trí tuệ.
3. Đáp ứng được yêu cầu về công bố đối với luận án:
Đã công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng
trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 bài
báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.
Về cấu trúc luận án, cách trình bày:
- Luận án được viết bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng anh (Khuyến khích NCS viết và bảo vệ
luận án bằng tiếng anh) sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, mã UNICODE.
- Có cam đoan của nghiên cứu sinh về nội dung luận án.
- Cấu trúc của luận án gồm:
a. Lý do lựa chọn đề tài, câu hỏi nghiên cứu, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu,
phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học hoặc thực tiễn của đề tài;
b. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan
trực tiếp đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước, xác định mục tiêu của đề
tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu;
c. Cơ sở lý thuyết, lý luận, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu;
d. Kết quả nghiên cứu và phân tích đánh giá;
đ. Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ kết quả
nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo;
e. Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận án theo quy định;
f. Danh mục các công trình/bài báo đã công bố của luận án;
g. Phụ lục (nếu có).

8.
Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học
Các diễn đàn khoa học trong và ngoài nước trong bảng dưới đây là nơi NCS có thể chọn công
bố các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ.
Đề nghị ghi cụ thể và chọn lựa các tạp chí uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo.
Các diễn đàn khoa học trong và ngoài nước nơi NCS có thể chọn công bố các kết quả nghiên
cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ theo Danh mục của „Hội đồng chức danh
giáo sư nhà nước“ qui định trong các lĩnh vực sau:
- Ngành Sinh học
- Liên ngành Hóa học – Công nghệ Thực phẩm
- Liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp
Trong trường hợp luận án có nội dung nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực thì công trình được
công bố phải năm trong danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phê duyệt

