
 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Tên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng 

Mã ngành: 60620111 

 
1 Tên ngành đào tạo Di truyền và chọn giống cây trồng  

Genetic and plant breeding 

2 Mã ngành 60620111 

3 Đơn vị quản lý Bộ môn Di truyền giống nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp và Sinh học 

ứng dụng. 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù 

hợp 

Công nghệ giống cây trồng. 

4.2 Ngành gần Nông nghiệp, Khuyến nông, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực 

vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. 

5 Mục tiêu  
- Chương trình đào tạo ngành Di truyền và chọn giống cây trồng trình độ 

thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức 

chuyên sâu của ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để 

có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa 

học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá 

và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị 

trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí 

khác thuộc lĩnh vực ngành Di truyền và chọn giống cây trồng; có thể tiếp 

tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Chương trình đào tạo ngành Di truyền và chọn giống cây trồng trình độ 

thạc sĩ theo định hướng ứng dụng giúp người học nâng cao kiến thức 

chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc 

lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên 

cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt 

động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức 

chuyên ngành vào thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện 

thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số 

kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của 

chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ. 

6 Chuẩn đầu ra  

6.1 Kiến thức  

 LO.1 
Phần kiến thức chung: học phần Triết học trang bị cho học viên về thế 

giới quan và phương pháp luận khoa học từ đó có thể vận dụng vào sự 

nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Tiếng Anh trình độ tương đương B1 

giúp học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn, 

rõ ràng các vấn đề quen thuộc trong công việc, học đường, giải trí…có 

thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi đến nơi sử dụng 

ngôn ngữ. 

 LO.2 
Phần kiến thức cơ sở:  

- Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, thống kê phép thí 

nghiệm ứng dụng giúp học viên có thể áp dụng trong nghiên cứu, trong 

thực tế sản xuất, xây dựng một đề cương nghiên cứu khoa học rõ ràng, 



 

đánh giá các kết quả nghiên cứu về phương pháp về bố trí thí nghiệm 

chính xác. 

- Kiến thức cập nhật, nâng cao và ứng dụng hiệu quả sự phát triển mới về 

sinh lý, sinh hóa, sinh học phân tử thực vật. 

- Kiến thức về xác định được những yếu tố có ảnh hưởng đến sự hấp thụ 

dinh dưỡng của cây trồng, nhận ra mối quan hệ giữa dưỡng chất và môi 

trường. 

- Kiến thức về tin sinh học trong nghiên cứu di truyền, phương pháp dò 

tìm, so sánh trình tự cấu trúc  DNA và protein, các nguyên lý nghiên cứu 

bộ gen. 

 LO.3 
Phần kiến thức chuyên ngành: 

- Kiến thức về di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng xác định di 

truyền của các tính trạng số lượng phục vụ cho việc nghiên cứu đa dạng 

di truyền và chọn giống cây trồng. 

-Kiến thức về di truyền chọn giống phân tử giúp học việc sử dụng công 

nghệ sinh học trong nông nghiệp, các ứng dụng chuyển gen ở cây trồng, 

sử dụng kỹ thuật cô điển và phân tư để kiểm tra kiểu gen mới và kiểu 

hình, chỉ rõ tiêu chuẩn đạo đức của việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ 

sinh học để cải thiện giống cây trồng. 

- Kiến thức về chọn giống cây trồng, sản xuất giống cây trồng hữu cơ, 

chọn giống cây trồng trong điều kiện bất lợi, hóa lý đất, phì nhiêu đất 

giúp học viên có thể áp dụng vào thực tế nghiên cứu và sản xuất, phân 

biệt được các loại đất canh tác để chọn tạo được giống cây trồng phù 

hợp. 

6.2 Kỹ năng  

 LO.4 
Kỹ năng cứng: 

- Lập luận chuyên ngành và giải quyết vấn đề:  

+ Nhận diện các tình huống trong thực tế sản xuất nông nghiệp, đưa ra kế 

hoạch, dự kiến xử lý (phân tích định tính, định lượng, thử nghiệm và xem 

xét các yếu tố bất định).  

+ Nhận diện các giả thiết để đơn giản hóa các tình huống trong sản xuất 

nông nghiệp phức tạp, lựa chọn các mô hình canh tác phù hợp. 

+ Nhận diện và đánh giá được các tình huống trong công tác chọn giống 

cây trồng. 

+ Độc lập trong chọn tạo giống cây trồng thích hợp trên những vùng sinh 

thái khác nhau và các yêu cầu khác nhau.  

- Nâng cao trình độ và thâm nhập thực tế 

+ Tham gia quản lý và điều hành việc sản xuất và bảo quản giống cây 

trồng. 

+ Biết nhận diện, phán đoán và đưa ra các ý tưởng mới cũng như ứng 

dụng các công nghệ chọn tạo giống cây trồng mới vào thực tế sản xuất. 

+ Tự tin trong nghề nghiệp nhằm ra sức phục vụ cho nền sản xuất nông 

nghiệp. 

 LO.6 
Kỹ năng mềm: 

- Trình độ ngoại ngữ: 



 

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B1 

- Trình độ công nghệ thông tin: 

+ Đạt trình độ sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê sinh học, tin 

sinh học trong nghiên cứu di truyền. 

- Làm việc theo nhóm: 

+ Giải thích các giai đoạn của việc thành lập nhóm và vòng đời của 

nhóm; tóm tắt nhiệm vụ, các quy trình hoạt động nhóm; xác định các vai 

trò và nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm; giải thích các mục tiêu, 

nhu cầu và đặc tính (cách làm việc, sự khác biệt về văn hóa) của từng cá 

nhân, thành viên trong nhóm; làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu của 

nhóm; chỉ ra các quy tắc liên quan đến tính bảo mật, bổn phận của từng 

thành viên trong nhóm. 

+ Khái quát các mục tiêu và công việc cần làm, đưa ra kế hoạch và tạo 

điều kiện cho các cuộc họp nhóm có hiệu quả; xác định các nguyên tắc 

của nhóm, lập kế hoạch, lên chương trình và thực hiện một đề án, đưa ra 

các giải pháp cho các vấn đề (tính sáng tạo và đưa ra quyết định). Thực 

hành làm việc trong nhiều loại nhóm khác nhau (nhóm trong ngành và 

liên ngành,…) 

- Giao tiếp: 

+ Xác định các tình huống giao tiếp, giải thích một chiến lược giao tiếp. 

+ Áp dụng thực hành, chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử, sử dụng các 

hình thức giao tiếp điện tử khác nhau (thư điện tử, trang web, hội thảo 

trực tuyến). 

+ Thực hành chuẩn bị thuyết trình và phương tiện hỗ trợ với ngôn ngữ, 

phong cách, thời gian và cấu trúc phù hợp; sử dụng các phương tiện giao 

tiếp không bằng văn bản hay lời nói (cử chỉ, ánh mắt, tư thế), lựa chọn 

trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả. 

6.3 Ngoại ngữ trước khi  

bảo vệ luận văn  

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 

15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

6.4 Năng lực tự chủ và 

trách nhiệm 

 

 

 

L.O.6 Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê, sự thích nghi đối với sự 

thay đổi, sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập, sự sẵn sàng làm việc 

với người khác, biết xem xét và chấp nhận các quan điểm khác. 

 

 

L.O.7 Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp của ngành nghề mình theo đuổi, 

nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các tiêu chuẩn và 

nguyên tắc về đạo đức của mình, có thái độ đúng mực đối với những sai 

lầm của mình. 

 

 

L.O.8 Luôn xây dựng hình ảnh chuyên  nghiệp trong công việc và ứng xử hằng 

ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

 

 

L.O.9 Luôn luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành của mình để 

có thái độ ứng xử cũng như xử lý những thay đổi, cập nhật mới một cách 

phù hợp, hiệu quả. 

7 Cấu trúc chương 

trình đào tạo  

- Triết học: 3 tín chỉ 

- Phương pháp NCKH DT&CGCT: 2 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở: 16 tín chỉ 

- Kiến thức chuyên ngành: 29 tín chỉ 

- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ 



 

8 Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành gần 

- Số học phần: 3; tổng tín chỉ: 6.  

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

1) Di truyền đại cương, NN126, 2 tín chỉ 

2) Chọn giống cây trồng, NN373, 2 tín chỉ 

3) CNSH trong chọn giống cây trồng, NN445, 2 tín chỉ 

 

Chương trình đào tạo chi tiết 

Tổng số tín chỉ: 60TC. 

Thời gian đào tạo: 2 năm. 

 

TT 
Mã số  

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1  ML605 Triết học 3 x  45   I, II 

2  NNG612 Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa 

học Di truyền và chọn giống cây trồng 

2 x  30   I 

3   Ngoại ngữ Học viên tự học đạt chứng nhận B1(bậc 

3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

(Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Phần kiến thức cơ sở  

4  NNG601 Thống kê phép thí nghiệm ứng dụng 

trong DT&CGCT 

3 x  30 30 
 

I, II 

5  NNG603 Thâm cứu di truyền số lượng trong chọn 

giống cây trồng 

3 x  30 30 
 

I, II 

6  NN710 Thâm cứu sinh lý thực vật 2 x  30   I, II 

7  NN714 Thâm cứu dinh dưỡng cây trồng 2 x  30   I, II 

8  NNG602 Sinh hoạt học thuật DT&CGCT 2 x  30   I, II 

9  NNG604 Thâm cứu di truyền chọn giống phân tử 3 x  30 30  I, II 

10  NNG617 Hệ sinh thái nông nghiệp bền vững 2  x 30   I, II 

11  NNG608 Thị trường hạt giống 3  x 45   I, II 

12  NNG609 Thâm cứu sinh lý sinh hóa hạt giống 3  x 45   I, II 

13  NNG610 Thâm cứu bảo quản sau thu hoạch 2  x 30   I, II 

14  NNG611 Sinh lý cây trồng trong điều kiện bất lợi 2  x 30   I, II 

15  NN685 Hóa lý đất 2  x 30   I, II 

16  NN705 Sản xuất cây trồng hữu cơ 2  x 30   I, II 

Cộng: 23 TC (Bắt buộc: 15 TC; Tự chọn: 8 TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

17  NNG616 Thực tập giáo trình DT&CGCT 1 x   30  I, II 

18  NNG605 Di truyền tế bào thực vật 2 x  15 30  I, II 

19  NNG606 Tin sinh học trong nghiên cứu di truyền 2 x  15 30  I, II 

20  
NNG607 Thâm cứu chọn giống và sản xuất giống 

cây trồng 

2 x  30  
 

I, II 

21  
NNG613 Thâm cứu chọn giống lúa trong điều kiện 

môi trường bất lợi 

3 x  45  
 

I, II 

22  NNG614 Công nghệ di truyền 2 x  15 30  I, II 

23  
NNG615 Kỹ thuật di truyền phần tử trong công tác 

giống cây trồng 

2 x  15 30 
 

I, II 

24  NNG618 Chọn tạo và nhân giống vô tính 3  x 30 30  I, II 

25  NNG619 Lão suy ở cây trồng 3  x 45   I, II 



 

TT 
Mã số  

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

26  NN707 Độc chất trong môi trường đất 2  x 30   I, II 

27  NN716 Thâm cứu bảo vệ thực vật 2  x 30   I, II 

28  NN717 Thâm cứu phì nhiêu đất 2  x 30   I, II 

29  NN728 Chiến lược quản lý dịch hại cây trồng 2  x 30   I, II 

Cộng:  22 TC (Bắt buộc: 14  TC; Tự chọn: 8 TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp 

30 3 NNG900 Luận văn tốt nghiệp 10 x      

  Tổng cộng 60 44 16     

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Tên ngành: Kỹ thuật điện 

Mã ngành: 60520202 

 

1 Tên ngành đào tạo Kỹ thuật điện (tiếng anh) 

2 Mã ngành 60520202 

3 Đơn vị quản lý Bộ môn …………, Khoa Công nghệ 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù 

hợp 

1. Kỹ thuật công trình thủy (52580202) 

2. Kỹ thuật công trình xây dựng (52580201) - chuyên 

ngành Xây dựng công trình thủy 

3. Các ngành đã được đào tạo tại Đại học Cần Thơ: 

Thủy nông, Thủy công đồng bằng, Công trình nông 

thôn 

4. Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ 

đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn 

vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành 

4.2 Ngành gần 1. Kỹ thuật công trình xây dựng (52580201) 

2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (52580205) 

3. Kỹ thuật xây dựng (52580208) 

4. Kỹ thuật tài nguyên nước (52580212) 

5. Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ 

đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học 

hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức 

ngành 

5 Mục tiêu Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu cung 

cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành và 

phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc 

lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết 

khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, 

phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả 

năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng 

dạy, tư vấn thiết kế, thi công và quản lý hoặc các vị trí 

khác thuộc lĩnh vực ngành Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình 

độ tiến sĩ. 

6 Chuẩn đầu ra (LO)  



 

6.1 Kiến thức  

 LO.1 Có kiến thức chuyên sâu về thủy lực - thủy văn công 

trình, thiết kế nền móng công trình thủy 

 LO.2 Có kiến thức chuyên sâu về phân tích vật liệu và kết cấu 

công trình thủy 

 LO.3 Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật thi công, tổ chức thi 

công cũng như an toàn trong xây dựng công trình thủy 

 LO.4 Có kiến thức chuyên sâu về công tác quy hoạch thủy lợi, 

quản lý các dự án xây dựng nói riêng và quản lý trong 

công tác xây dựng cơ bản nói chung 

6.2 Kỹ năng  

 LO.5 Có kỹ năng lập mô hình, phân tích, mô phỏng các kết cấu 

xây dựng (kể cả kết cấu phần thân công trình và nền 

móng) công trình thủy 

 LO.6 Có kỹ năng nhận biết vấn đề, lập luận, đưa ra giải pháp 

cho các vấn để về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công công 

trình thủy 

 LO.7 Có kỹ năng bao quát, phân tích, lập luận, hệ thống các 

vấn đề kỹ thuật liên quan đến công tác quy hoạch thủy lợi 

và quản lý dự án xây dựng, như: lập báo cáo khả thi, phân 

tích kinh tế - kỹ thuật dự án, lập tiến độ dự án, ... 

 LO.8 Có kỹ năng làm việc nhóm 

 LO.9 Có kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông một vấn 

đề kỹ thuật đúng tác phong và chuẩn mực đạo đức phù 

hợp với văn hóa Việt Nam bằng tiếng Việt và giao tiếp 

bằng tiếng Anh 

 LO.10 Có kỹ năng tìm và tập hợp tài liệu kỹ thuật (bằng tiếng 

Việt và tiếng Anh) thông qua sách, báo, tạp chí hoặc qua 

Internet đúng với qui tắc về bản quyền tác giả 

6.3 Ngoại ngữ trước khi  

bảo vệ luận văn  

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương 

đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) 

6.4 Thái độ; Năng lực tự 

chủ và trách nhiệm 

 

 L.O. 11 Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tự lập kế 

hoạch và quản lý thời gian cá nhân phù hợp với điều kiện 

bản thân và vị trí làm việc 



 

 L.O. 12 Cần cù, chịu khó, vươn tới kiến thức mới, luôn cố gắng 

vượt qua bằng nổ lực bản thân 

 L.O. 13 Biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và những người xung 

quanh 

 L.O. 14 Có tinh thần cầu thị, biết nhận sai và sửa sai 

7 Cấu trúc chương 

trình đào tạo  

- Triết học: 3 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở: 23 tín chỉ 

- Kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ 

- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ  

8 Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành gần 

- Số học phần: 3; tổng tín chỉ: 8 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

1) Thuỷ lực công trình - CN124, 2TC 

2) Thi công công trình thủy lợi - KC251, 3TC 

3) Thủy công - CN315, 3TC 

9 Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành khác 

 

 

Chương trình đào tạo chi tiết 

Tổng số tín chỉ: 60 TC 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1 ML605 Triết học 3 x  45   I 

2 CN600 
Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 
2 x  30   I 

3  Ngoại ngữ 

     Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 

3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ 

lục II, Thông tư 15 ngày 15/05/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). 

Phần kiến thức cơ sở  

4 CN666 Giải tích hệ thống điện nâng 

cao 
3 x  45   I 

5 CN667 Giải tích máy điện nâng cao 3 x  45   I 

6 CN668 Điện tử công suất nâng cao 3 x  45   I 

7 CN669 Phương pháp tính trong kỹ 3 x  45   I 



 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

thuật điện 

8 CN670 Nhà máy nhiệt điện 2  x 30   I, II 

9 CN671 Chuẩn đoán và giám sát tình 

trạng máy điện 
2  x 30   I, II 

10 CN672 Chất lượng điện năng 2  x 30   I, II 

11 CN673 Bảo vệ rơle nâng cao 2  x 30   I, II 

12 CN674 Đánh giá độ tin cậy của hệ 

thống điện nâng cao 
2  x 20 20  I, II 

Cộng: 18 TC (Bắt buộc: 12 TC; Tự chọn: 6 TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

13 CN675 Kỹ thuật cao áp nâng cao 3 x  30 30  I, II 

14 CN676 
Tối ưu hóa vận hành hệ 

thống điện 
3 x  30 30  I, II 

15 CN677 
Điện tử công suất trong hệ 

thống điện gió và mặt trời 
3 x  45   I, II 

16 CN678 Thị trường điện 3 x  45   I, II 

17 CN679 
Năng lượng xanh và tích trữ 

năng lượng 
2 x  30   I, II 

18 CN680 
Điều khiển máy điện nâng 

cao 
2 x  30   I, II 

19 CN681 Thử nghiệm cao áp 2 x  15 30  I, II 

20 CN682 

Truyền tải xoay chiều linh 

hoạt (FACTS) và một chiều 

(HVDC) 

2  x 30   I, II 

21 CN683 SCADA trong hệ thống điện 2  x 30   I, II 

22 CN684 Điều khiển hộ tiêu thụ điện 2  x 30   I, II 

23 CN685 Chuyên đề nghiên cứu 1  x  30  I 

24 CN686 
Quy hoạch hệ thống điện 

nâng cao 
3  x 30 30  I, II 

25 CN687 Lưới điện thông minh 3  x 45   I, II 

26 CN688 
Các vấn đề kết lưới máy 

phát phân bố (DG) 
2  x 30   I, II 

27 CN689 
Quá trình quá độ điện từ và 

ổn định hệ thống điện 
3  x 45   I, II 

28 CN690 
Tiết kiệm năng lượng trong 

công nghiệp và dân dụng 
3  x 45   I, II 

Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 18 TC; Tự chọn: 9 TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp 



 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

29 CN900 Luận văn tốt nghiệp 10 x     II 

  Tổng cộng 60 45 15     

 



 

  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Tên ngành: Kỹ thuật Môi trường 

Mã ngành: 60520320 
 
1 Tên ngành đào tạo 

(Tiếng Việt và Anh) 
Kỹ thuật Môi trường 

2 Mã ngành 60520320 

3 Đơn vị quản lý 
(ghi Bộ môn và Khoa) 

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường- Khoa Môi trường & TNTN 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù hợp 
(không học bổ sung kiến 

thức) 

- Kỹ thuật môi trường (52520320), Công nghệ kỹ thuật môi trường 

(52510406) 

- Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác 

nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của 

khối kiến thức ngành.  

4.2 Ngành gần (học bổ 

sung kiến thức) 
- Kỹ thuật hóa học (52520301), Kỹ thuật vật liệu (53520309), Kỹ 

thuật vật liệu kim loại (52520310) 

- Các ngành đã được đào tạo tại Đại học Cần Thơ: Kỹ 

thuật Tài nguyên nước (52580212), Khoa học Môi 

trường (52440301), Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường (52850101).  

- Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại 

học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc 

đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

5 Mục tiêu  
(viết thành đoạn văn, lưu ý 

chương trình theo định 

hướng nào?) 

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường có đạo 

đức nghề nghiệp, có đủ năng lực và kiến thức chuyên sâu để giải 

quyết những vấn đề môi trường cụ thể; có khả năng làm việc độc lập, 

sáng tạo và tự học tập nâng cao trình độ. 

6 Chuẩn đầu ra (LO) 
(từ ….. LO) 

Học viên khi tốt nghiệp có khả năng: 

6.1 Kiến thức  

 LO.1 Hiểu, vận dụng và phân tích được các cơ chế lý, hóa, sinh học; sự lan 

truyềnvà chuyển hóa các chất ô nhiễm; và thiết lập mô hình xử lý môi 

trường 

 LO.2 Áp dụng kiến thức để bố trí và xử lý kết quả thí nghiệm trong chuyên 

ngành KTMT 

 LO.3 Tính toán, thiết kế và phân tích công nghệ xử lý môi trường tiên tiến  

 LO.4 Tổng hợp, đánh giá và có khả năng thiết lập, triển khai, và thẩm định 

các các dự án bảo vệ môi trường  

 LO.5 Nắm vững và vận dụng kiến thức về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả 

năng lượng, công nghệ xanh và lồng ghép tác động của biến đổi khí 

hậu trong thiết kế và lập dự án 

 LO.6 Am hiểu và vận dụng các kiến thức pháp luật và các giải pháp bảo vệ 

sức khỏe và an toàn lao động 

6.2 Kỹ năng  

 LO.7 Sử dụng thành thạo các công cụ và phương pháp tính toán thiết kế và 

thẩm định dự án môi trường; phương pháp làm việc khoa học, linh 



 

hoạt và tư duy sáng tạo; có khả năng tự học tập và nâng cao trình độ 

 

 LO.8 Hình thành đề cương nghiên cứu và triển khai các nghiên cứu độc lập 

trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường 

 LO.9 Kỹ năng quản lý các nguồn lực trong triển khai các dự án 

 LO.10 Kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm; giao tiếp hiệu quả, thuyết 

trình, đàm phán và thuyết phục đối tác trong công việc 

6.3 Ngoại ngữ trước khi  

bảo vệ luận văn  

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công việc. Đạt chuẩn B1 

theo khung 6 bậc của Châu Âu 

6.4 Thái độ; Năng lực tự 

chủ và trách nhiệm 

 

 LO.11 Có tinh thần tự giác, nghiêm túc trong công việc 

 LO.12 Có năng lực tự chủ, sáng tạo, và có tin thần trách nhiệm trong công 

việc 

 LO.13 Có tinh thần học tập nâng cao trình độ 

7 Cấu trúc chương 

trình đào tạo  

- Kiến thức chung: 5 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở: 16 tín chỉ  

- Kiến thức chuyên ngành: 29  tín chỉ 

- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ  

8 Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành gần 

- Số học phần: 6; tổng tín chỉ: 12 (tối đa không quá 12 TC) 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

1) Hóa Kỹ thuật Môi trường (MT136. 2TC) 

2) Vi sinh vật Kỹ thuật Môi trường (MT139, 2TC) 

3) Công trình xử lý Môi trường (MT353, 2TC) 

4) Sinh hóa Kỹ thuật Môi trường (MT137, 2TC) 

5) Công nghệ Môi trường đại cương (MT161, 2TC) 

6) Chuyển hóa và lan truyền ô nhiễm (MT239, 2TC) 

 

Chương trình đào tạo chi tiết 

Tổng số tín chỉ: 60 TC 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1 ML605 Triết học 3 x  45   I 

2 MT614 
Phương pháp nghiên cứu khoa học môi 

trường 
2 x  30   I 

3  Ngoại ngữ 

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 

Cộng: 5 TC (Bắt buộc: 5 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Phần kiến thức cơ sở 

4 MT672 
Các quá trình hóa lý trong kỹ thuật môi 

trường  
3 x  45   I 

5 MT673 
Các quá trình sinh học và ứng dụng trong 

kỹ thuật môi trường 
3 x  45   I 

6 MT674 Thống kê ứng dụng- Kỹ thuật Môi trường 2 x  20 20  I 

7 MT675 Thủy khí động lực học 2 x  30   I 



 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

8 MT611  Biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng 2  x 30   I 

9 MT677 Kỹ thuật lọc màng 2  x 30   I 

10 MTQ601 
Hệ thống thông tin môi trường GIS và 

Viễn thám 
2  x 20 20  I 

11 MT678 Phân tích vòng đời và phát triển bền vững  2  x 30   I 

12 MT679 Kiểm toán chất thải 2  x 30   I 

13 MT622 Thể chế và chính sách quản lý môi trường 2  x 30   I 

14 MT625 Quan trắc môi trường 2  x 30   I 

Cộng: 16 TC (Bắt buộc: 10 TC; Tự chọn: 6 TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

15 MT681 
Kỹ thuật xử lý nước thải và nước cấp 

nâng cao 
3 x  45   II 

16 MT682 Kỹ thuật xử lý chất thải nâng cao 3 x  45   I 

17 MT683 
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí nâng 

cao 
3 

x 
 45   I 

18 MTQ609 
Thẩm định và đánh giá công nghệ Môi 

trường 
2 

x 
 30   II 

19 MT685 Thực nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường 2 x   60  II 

20 MT687 Thực tập thực tế 4 x   180  III 

21 MT688 Chuyên đề  1 x   30  II 

22 MT692 Kỹ thuật xử lý và phục hồi vùng ô nhiễm 3  x 45   II 

23 MT689 
Mô hình hóa và phân tích hệ thống xử lý 

môi trường  
3  

x 
30 30  I 

24 MT690 
Ứng dụng công nghệ vật liệu trong Kỹ 

thuật Môi trường 
2  

x 
30   II 

25 MT684 
Công nghệ và ứng dụng năng lượng tái 

tạo 
2  

x 
30   II 

26 MT686 An toàn sức khỏe và môi trường  2  x 30   II 

27 MT693 
Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị và 

công nghiệp 
2  

x 
30   II 

28 MT694 Xây dựng và quản lý dự án môi trường  2  x 30   II 

29 MT604 Quản lí môi trường và công nghệ sạch 2  x 30   II 

30 MT602 Sử dụng đất ngập nước xử lý ô nhiễm  2  x 30   I 

31 MTQ604 
Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 

sinh thái 
2  x 30   I 

Cộng: 29 TC (Bắt buộc: 18 TC; Tự chọn: 11 TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp 

32 MT900 Luận văn tốt nghiệp 10 10 x    I, II 

Tổng cộng 60 43 17     

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Mã ngành: 60580202 

 

1 Tên ngành đào tạo Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Hydraulic Engineering) 

2 Mã ngành 60580202 

3 Đơn vị quản lý Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Công nghệ 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù 

hợp 

5. Kỹ thuật công trình thủy (52580202) 

6. Kỹ thuật công trình xây dựng (52580201) - chuyên ngành 

Xây dựng công trình thủy 

7. Các ngành đã được đào tạo tại Đại học Cần Thơ: Thủy nông, 

Thủy công đồng bằng, Công trình nông thôn 

8. Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học 

khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình 

hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành 

4.2 Ngành gần 6. Kỹ thuật công trình xây dựng (52580201) 

7. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (52580205) 

8. Kỹ thuật xây dựng (52580208) 

9. Kỹ thuật tài nguyên nước (52580212) 

10. Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học 

khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học 

trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành 

5 Mục tiêu Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người 

học kiến thức chuyên sâu của ngành và phương pháp nghiên cứu 

khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các 

quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý 

tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức 

mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, 

giảng dạy, tư vấn thiết kế, thi công và quản lý hoặc các vị trí 

khác thuộc lĩnh vực ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; có 

thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

6 Chuẩn đầu ra (LO)  

6.1 Kiến thức  

 LO.1 Có kiến thức chuyên sâu về thủy lực - thủy văn công trình, thiết 

kế nền móng công trình thủy 

 LO.2 Có kiến thức chuyên sâu về phân tích vật liệu và kết cấu công 

trình thủy 

 LO.3 Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công 

cũng như an toàn trong xây dựng công trình thủy 

 LO.4 Có kiến thức chuyên sâu về công tác quy hoạch thủy lợi, quản lý 



 

các dự án xây dựng nói riêng và quản lý trong công tác xây dựng 

cơ bản nói chung 

6.2 Kỹ năng  

 LO.5 Có kỹ năng lập mô hình, phân tích, mô phỏng các kết cấu xây 

dựng (kể cả kết cấu phần thân công trình và nền móng) công 

trình thủy 

 LO.6 Có kỹ năng nhận biết vấn đề, lập luận, đưa ra giải pháp cho các 

vấn để về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công công trình thủy 

 LO.7 Có kỹ năng bao quát, phân tích, lập luận, hệ thống các vấn đề kỹ 

thuật liên quan đến công tác quy hoạch thủy lợi và quản lý dự án 

xây dựng, như: lập báo cáo khả thi, phân tích kinh tế - kỹ thuật 

dự án, lập tiến độ dự án, ... 

 LO.8 Có kỹ năng làm việc nhóm 

 LO.9 Có kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông một vấn đề kỹ 

thuật đúng tác phong và chuẩn mực đạo đức phù hợp với văn hóa 

Việt Nam bằng tiếng Việt và giao tiếp bằng tiếng Anh 

 LO.10 Có kỹ năng tìm và tập hợp tài liệu kỹ thuật (bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh) thông qua sách, báo, tạp chí hoặc qua Internet đúng 

với qui tắc về bản quyền tác giả 

6.3 Ngoại ngữ trước khi  

bảo vệ luận văn  

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ 

lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

6.4 Thái độ; Năng lực tự 

chủ và trách nhiệm 

 

 L.O. 11 Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tự lập kế hoạch và 

quản lý thời gian cá nhân phù hợp với điều kiện bản thân và vị trí 

làm việc 

 L.O. 12 Cần cù, chịu khó, vươn tới kiến thức mới, luôn cố gắng vượt qua 

bằng nổ lực bản thân 

 L.O. 13 Biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và những người xung quanh 

 L.O. 14 Có tinh thần cầu thị, biết nhận sai và sửa sai 

7 Cấu trúc chương 

trình đào tạo  

- Triết học: 3 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở: 23 tín chỉ 

- Kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ 

- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ  

8 Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành gần 

- Số học phần: 3; tổng tín chỉ: 8 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

4) Thuỷ lực công trình - CN124, 2TC 

5) Thi công công trình thủy lợi - KC251, 3TC 

6) Thủy công - CN315, 3TC 

9 Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành khác 

 

 

 



 

Chương trình đào tạo chi tiết 

Tổng số tín chỉ: 60 TC 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1 ML605 Triết học 3 3  45   I 

2 CN600 
Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 
2 2  30   I 

3  Ngoại ngữ 

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 

15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Cộng: 5 TC (Bắt buộc: 5 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Phần kiến thức cơ sở 

4 CN643 Động lực học sông, biển 3 3  30 30  I 

5 CN644 Cơ học đất nâng cao 2 2  15 30  I 

6 CN645 
Phương pháp số trong kỹ 

thuật 
3 3  30 30  II 

7 CN646 
Nền móng nâng cao cho 

công trình thủy 
3 3  30 30  I 

8 CN647 Thủy lực nước ngầm 3 3  30 30  I 

9 CN648 Thủy lực sông ngòi 2  2 15 30  II 

10 CN649 Mô hình toán thủy văn 2  2 20 20  I 

11 CN650 
Phân tích giới hạn kết 

cấu công trình 
3  3 30 30  I 

12 CN651 
Thống kê ứng dụng trong 

quản lý và kỹ thuật 
3  3 30 30  I 

13 MT611 
Biến đổi khí hậu và khả 

năng thích ứng 
2  2 25 10  I 

Cộng: 22 TC (Bắt buộc: 14 TC; Tự chọn: 8 TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

14 CN653 
Vật liệu mới trong xây 

dựng công trình thủy 
3 3  30 30  III 

15 CN654 
Quy hoạch và quản lý 

nguồn nước 
3 3  30 30  II 

16 CN655 
Ứng dụng GIS trong 

quản lý thủy lợi 
2 2  15 30  III 

17 CN656 Công trình thủy nâng cao 3 3  30 30  III 

18 CN657 
Mô hình phân tích bài 

toán địa kỹ thuật 
2 2  20 20  II 

19 CN658 
Công trình thủy lợi vùng 

triều 
2  2 20 20  II 

20 CN659 Báo cáo chuyên đề 1  1  30  III 

21 CN660 
Kỹ thuật và công nghệ 

xây dựng công trình thủy 
3  3 30 30  III 

22 CN661 
Mạng lưới cấp thoát 

nước 
2  2 15 30  II 

23 CN662 Tác động của công trình 2  2 20 20  II 



 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

thủy lợi đối với môi 

trường 

24 CN663 
Thủy lực bùn cát và biến 

hình lòng dẫn 
2  2 20 20  II 

25 CN664 
Lý thuyết tương tự và mô 

hình vật lý 
2  2 20 20  II 

26 CN665 Công trình ven biển 3  3 30 30  III 

Cộng: 23 TC (Bắt buộc: 13 TC; Tự chọn: 10 TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp 

27 CN900 Luận văn tốt nghiệp 10 10     III, IV 

  Tổng cộng 60 42 18     

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Tên ngành: Quản lý Kinh tế 

Mã ngành: 60340410 
 

 

1 Tên ngành đào tạo Quản lý Kinh tế 

2 Mã ngành 60340410 

3 Đơn vị quản lý Bộ môn Kinh doanh quốc tế - Khoa Kinh tế 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù hợp Không 

4.2 Ngành gần - Kinh doanh (523401): Quản trị kinh doanh; Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị 

nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị nhân lực; Quản 

trị văn phòng; Marketing; Bất động sản; Kinh doanh 

quốc tế; Kinh doanh thương mại; 

- Tài chính – Ngân Hàng – Bảo hiểm (523402): Tài 

chính Ngân Hàng – Bảo hiểm; 

- Kế toán – Kiểm toán (523403): Kế toán; Kiểm toán; 

- Quản trị - Quản lý (523404): Khoa học quản lý; Quản 

trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn 

phòng; 

- Kinh tế (523101): Kinh tế học; Kinh tế quốc tế; 

- Kinh tế nông nghiệp (52620115);  

- Kinh tế tài nguyên (52850102). 

4.3 Ngành khác Thí sinh tốt nghiệp đại học ở tất cả các ngành và chuyên 

ngành đều có thể đăng ký dự thi. 

5 Mục tiêu Mục tiêu chung  

     Đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế nhằm đào tạo những 

nhà khoa học và quản lý kinh tế có trình độ cao về 

phương pháp luận kinh tế và kiến thức quản lý trong 

thực tiễn, có khả năng nghiên cứu, khả năng phát hiện 

và giải quyết được những vấn đề có ý nghĩa khoa học 

và hướng dẫn nghiên cứu khoa học về chuyên ngành 

quản lý kinh tế. 

Mục tiêu cụ thể 
Về phẩm chất:  

     Đào tạo thạc sĩ kinh tế học có tư tưởng chính trị 

vững vàng, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và của 

ĐBSCL nói riêng. 

Về chuyên môn: 

- Có phương pháp luận và khả năng nghiên cứu, có khả 

năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới về 

quản lý kinh tế cả về lý luận và thực tiễn công việc. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức và phương pháp 

nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn quản lý vi 

mô và vĩ mô. 

- Có tư duy phản biện và có kiến thức lý thuyết chuyên 

sâu về quản lý kinh tế để có thể phát triển kiến thức mới 



 

và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. 

- Có hiểu biết về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi 

trường. 

- Có khả năng tham gia vào công tác giảng dạy, đào tạo, 

tư vấn thuộc chuyên ngành kinh tế. 

- Có khả năng phát hiện và dự báo, tổ chức giải quyết 

các vấn đề trong các lĩnh vực: kinh tế, tài chính công, 

quản lý dự án nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế ở  

khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung trong 

quá trình hội nhập vùng và quốc tế. 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, viết báo 

cáo, và phản biện các vấn đề có liên quan đến chuyên 

môn được đào tạo. 

6 Chuẩn đầu ra (LO)  

6.1 Kiến thức  

 LO.1 Kiến thức  

Hiểu các nguyên lý cơ bản và chuyên sâu về quản lý 

kinh tế trong lĩnh vực công, hệ thống tài khoản quốc 

gia, quản lý thông tin, ra quyết định chiến lược và 

hướng đến hội nhập kinh tế quốc tế; 

Có kiến thức tổng hợp về luật kinh tế, quản lý và bảo 

vệ môi trường. 

Có kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học 

áp dụng vào thực tiễn quản lý vi mô và vĩ mô. 

 LO.2 Khối kiến thức chuyên ngành 

   Có tư duy phản biện và có kiến thức lý thuyết chuyên 

sâu về quản lý kinh tế để có thể phát triển kiến thức mới 

và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. 

6.2 Kỹ năng  

 LO.3 Kỹ năng chung 

- Có khả năng phân tích và đánh giá chính sách, luật 

pháp nhằm phục vụ cho công tác ra quyết định quản lý; 

- Có khả năng phát hiện và dự báo, tổ chức giải 

quyết các vấn đề trong các lĩnh vực: kinh tế, tài chính 

công, quản lý tài chính trong khu vực công (kể cả khu 

vực khác) và quản lý các rủi ro trong hoạt động tài 

chính cũng như quản trị kiểm soát trong công ty nhằm 

phục vụ cho phát triển kinh tế ở  khu vực ĐBSCL nói 

riêng và cả nước nói chung trong quá trình hội nhập 

vùng và quốc tế. 

-Có khả năng vận dụng phương pháp nghiên cứu 

khoa học vào thực tiễn quản lý vi mô và vĩ mô. 

-Có khả năng sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, viết 

báo cáo, và phản biện các vấn đề có liên quan đến 

chuyên môn được đào tạo. 

 LO.4 Kỹ năng mềm 

Có khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm 

chuyên sâu để hoàn thành một mục đích chung. 

Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề 

kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý kinh tế. 

Có kỹ năng giao tiếp, phản biện, tự nghiên cứu và kỹ 

năng tư duy kinh tế độc lập. 

6.3 Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ luận 

văn  

 

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo 



 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 

15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

6.4 Thái độ; 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 

 L.O.5 Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả 

năng làm việc nhóm; khả năng tự học và làm việc độc 

lập. 

 

 LO.6 Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành đào 

tạo, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, 

lập luận. 

 LO.7 Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch, có năng 

lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động 

chuyên môn. 

 LO.8 Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 

 LO.9 Có ý thức về pháp luật, đạo đức, giữ gìn sức khỏe và 

bảo vệ quốc phòng. 

 LO.10 Nhận thức được sự cần thiết của việc học suốt đời. 

 LO.11 Năng lực tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tư vấn trong cả khu 

vực công (Cơ quan Bộ, ngành từ Trung ương đến địa 

phương) và khu vực khác (tổ chức phi chính phủ, viện 

nghiên cứu, công ty tài chính, bảo hiểm, công ty đa 

quốc gia, các tổ chức phục vụ vì lợi ích cộng đồng, các 

quỹ đầu tư tài chính).   

7 Cấu trúc chương trình đào tạo  Chương trình gồm 60 tín chỉ, được cấu trúc thành 3 

phần: 

-Phần 1: Kiến thức chung bao gồm 6 tín chỉ bắt buộc 

-Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành bao gồm 18 tín chỉ (12 

bắt buộc, 6 tự chọn) 

-Phần 3: Kiến thức chuyên ngành bao gồm 26 tín chỉ, 

trong đó (18 bắt buộc, 8 tự chọn) 

-Phần 4: Luận văn tốt nghiệp 10 tín chỉ bắt buộc 

8 Học phần bổ sung kiến thức 

 cho các ngành gần 

Ngành gần: 10 tín chỉ 

- Số học phần: 04 ; tổng tín chỉ: 10  

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

7) KT210 Tâm lý quản lý (2 tc) 

8) KT303 Kinh tế quốc tế (3 tc) 

9)  KT307 Kinh tế đối ngoại (3 tc) 

10) KT284 Kinh tế học quản lý (2 tc) 

Ngành khác: 14 tín chỉ 

- Số học phần: 05 ; tổng tín chỉ: 14  

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín 

chỉ) 

 KT284 Kinh tế học quản lý (2 tc) 

 KT106 Nguyên lý kế toán  (3 tc) 

 KT103 Quản trị học (3 tc) 

 KT303 Kinh tế quốc tế (3 tc) 

 KL369 Tài chính – tiền tệ (3 tc) 

 



 

 

TT Mã số HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1 ML606 Triết học  4 X  60   I,II 

2 
KT724 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong 

quản lý  

2 X  30   I,II 

3  Ngoại ngữ  Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6 chuẩn 

Việt Nam)  theo khung chuẩn chung Châu Âu 

Phần kiến thức cơ sở 

4 KT723 Khoa học quản lý kinh tế   3 X  45   I,II 

5 KL602 Luật kinh tế   3 X  45   I,II 

6 KT729 Kinh tế học thể chế   3 X  45   I,II 

7 KT727 Dự báo kinh tế và kinh doanh  3 X   45   I,II 

8 KT725 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2  X 30   I,II 

9 KT604 Kinh tế lượng  3  X 45   I, II 

10 KT730 Hệ thống tài khoản quốc gia  2  X 30   I,II 

11 KT614 Tài chính công  2  X 30   I, II 

12 KT726 Chính sách công 2  X 30   I,II 

13 KT627 Hành vi tổ chức 3  X 45   I,II 

Phần kiến thức chuyên ngành 

14 KT731 Chính sách ngoại thương và hội nhập kinh 

tế quốc tế   
3 X  45   I,II 

15 KT732 Quản lý nhà nước về kinh tế  2 X  30   I,II 

16 KT733 Phân tích kinh tế hành vi xã hội  3 X  45   I,II 

17 KT734 Quản lý hệ thống thông tin  2 X  30   I, II 

18 KT735 Thẩm định dự án đầu tư  2 X  30   I,II 

19 KT737 Phát triển kinh tế vùng và địa phương  3 X  45   I,II 

20 KT728 Quản lý và lãnh đạo trong khu vực công  3 X  45   I,II 

21 KT738 Kế toán quản trị cho khu vực công  3  X 45   I,II 

22 KT606 Kinh tế nông nghiệp 3  X 45   I, II 

23 KT739 Quản trị sự thay đổi  2  X 30   I,II 

24 KT740 Kiểm soát quản trị công ty 2  X 30   I,II 

25 KT741 Kinh tế công nghiệp  3  X 45   I, II 

26 KTH615 Marketing địa phương  2  X 30   I, II 

27 KT607 Kinh tế tài nguyên môi trường  3  X 45   I, II 

28 KT742 Quản lý đô thị  2  X  30   I, II 

29 KT615 Tài chính phát triển  3  X 45   I, II 

30 KT759 Chuyên đề ngành (seminar) 2  X 30   I, II 



 

TT Mã số HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

   Luận văn tốt nghiệp (10) 

31 KT900 Luận văn tốt nghiệp 10 10      

  Tổng cộng 60 46 14     

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Tên ngành: Vi sinh vật học - Định hướng nghiên cứu 

Mã ngành: 60420107 
              

1 Tên ngành đào tạo Vi sinh vật hoc̣ 

2 Mã ngành 60 42 01 07 

3 Đơn vị quản lý 

  

Viêṇ Nghiên cứu và Phát triển Công nghê ̣sinh hoc̣ 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù hợp  
(không học bổ sung kiến thức) 

Sinh học 

 

 

4.2 Ngành gần  
(học bổ sung kiến thức) 

- Sinh học ứng dụng, Kỹ thuật sinh học, Công nghệ sinh học;  

- Các ngành có số tín chỉ giống nhau từ 60% trở lên theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khoa học cây trồng, Công nghệ thực 

phẩm, Bệnh học thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi 

5 Mục tiêu  

 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Vi sinh vật hoc̣ đươc̣ xây dưṇg theo điṇh 

hướng nghiên cứu (60 tín chỉ, trong 2 năm) nhằm giúp cho học viên: 

i)  - Bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức cơ bản và kiến thức hiện đại 

của chuyên ngành Vi sinh vật hoc̣. 

ii)  - Tăng cường kiến thức liên ngành trong liñh vưc̣ Vi sinh vật hoc̣ và 

Khoa hoc̣ về sư ̣sống có liên quan. 

iii) - Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học của chuyên ngành Vi 

sinh vật hoc̣, tâp̣ trung vào các liñh vưc̣ liên quan đến Vi sinh vật hoc̣ cơ 

bản, ứng dụng của Vi sinh vật vào Công nghê ̣sinh hoc̣, Công nghê ̣thưc̣ 

phẩm, Khoa học môi trường và Nông nghiệp.  

iv) - Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã hoc̣ vào hoạt động thực tiễn nghề 

nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực 

phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Vi sinh vật 

hoc̣. 

6 Chuẩn đầu ra (LO) 

 

Học viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sĩ Vi sinh vật hoc̣ theo 

hướng nghiên cứu và ứng dụng của Trường Đaị hoc̣ Cần Thơ sẽ đạt 

được các tiêu chuẩn sau: 

6.1 Kiến thức  

 LO.1 Áp dụng kiến thức cơ bản vào chuyên ngành và áp dụng kiến thức 

chuyên ngành vào trong các lĩnh vực Vi sinh vật hoc̣ bao gồm Vi sinh 

vật hoc̣ cơ bản, ứng dụng của Vi sinh vật vào Công nghê ̣ sinh hoc̣, 

Công nghê ̣thưc̣ phẩm, Khoa học môi trường và Nông nghiệp. 

 LO.2 Ứng dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại vào thực tiễn; 

thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, khảo sát và phân tích dữ liệu 

liên quan đến Vi sinh vật hoc̣. 

 LO.3 Phát triển các quy trình để tổ chức, quản lý và vận hành các hoạt 

động trong lĩnh vực Vi sinh vật học để kiểm nghiệm vi sinh vật, sản 

xuất nấm ăn hay các sản phẩm vi sinh vật để ứng dụng trong sàn 

xuất thực phẩm, sản xuất nông nghiệp, xử lý môi trường.  

6.2 Kỹ năng  

 LO.4 Thiết kế, tổ chức, quản lý và vận hành thiết bị phân tích và sản xuất 

trong lĩnh vực Vi sinh vật học. Nhận diện, tính toán và giải quyết các 



 

vấn đề thực tiễn có liên quan. 

 LO.5 Thể hiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, làm việc nhóm, trao đổi, 

chia sẻ và hợp tác phát triển nghiên cứu Vi sinh vật học. 

6.3 Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ 

luận văn  

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

6.4 Thái độ  

 LO.6 Xây dựng ý thức học tập suốt đời và có khả năng thích hợp cho tham 

gia nghiên cứu ở cấp độ quốc gia và quốc tế. 

 LO.7 Có kiến thức và trách nhiệm công dân, kiến thức luật pháp, hiểu biết 

các vấn đề chính trị xã hội đương thời; bảo vệ môi trường và tăng 

cường sức khoẻ bản thân, gia đình, và cộng đồng. 

 LO.8 Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực 

Vi sinh vật học. 

7 Cấu trúc chương trình  

đào tạo  

Kiến thức chung: 5 tín chỉ (TC), gồm 3 TC Triết học và 2 TC 

Phương pháp nghiên cứu khoa học. 

Kiến thức cơ sở: 19 TC, gồm 12 TC bắt buôc̣ và 7 TC tư ̣choṇ  

Kiến thức chuyên ngành: 26 TC, gồm 18 TC bắt buôc̣ và 8 TC tư ̣

choṇ. 

Luận văn tốt nghiệp: 10 TC 

8 Học phần bổ sung kiến thức 

cho các ngành gần 

Học các hoc̣ phần sau tuỳ theo ngành đã học bậc đại học: 

   - Các ngành Sinh học ứng dụng, Kỹ thuật sinh học, Công nghệ 

sinh học học 9 TC sau: 

CS102  Sinh hoc̣ phân tử                                           3 TC 

CS114  Sinh hóa công nghệ sinh học                        3 TC 

CS112  Vi sinh hoc̣ đại cương                                   3 TC 

- Các ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ thực phẩm, Bệnh học 

thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi: học 9 TC bên trên và 6 TC 

sau: 

CS347  Sinh thái vi sinh vật                                      2 TC 

TN151 Sinh học phát triển                                         2 TC 

TN397 Sinh học miễn dịch                                         2 TC 

  -  

             Chương trình đào tạo chi tiết ngành Vi sinh vật học (định hướng nghiên cứu) 

Tổng số tín chỉ: 60 TC. 

Thời gian đào tạo: 2 năm. 

 

TT 
Mã số 

 HP 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

choṇ 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1  ML605 Triết học 3 X  45   I, II 

2 CSV601 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2 X  30   I, II 

3  Ngoại ngữ 

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 

ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Cộng: 5TC (Bắt buộc: 5TC) 

Phần kiến thức cơ sở 

4 CS602 Sinh học phân tử tế bào 3 X  30 30  I, II 

5 CS612 Công nghệ vi sinh  2 X  30   I, II 



 

TT 
Mã số 

 HP 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

choṇ 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

6 CSS602 Tin sinh học 3 X  30 30  I, II 

7 CSV602 An toàn sinh học vi sinh vật  2 X  30   I, II 

8 CSV603 Phân tích vi sinh vật   2 X  15 30  I, II 

9 CSV604 Di truyền phân tử vi sinh vật  3  X 30 30  I, II 

10 CSS610 Sinh hóa nâng cao  2  X 30   I, II 

11 CS633 Công nghệ tế bào 2  X 30   I, II 

12 CSS603 Thống kê sinh học và phép thí nghiêṃ 2  X 30   I, II 

Cộng: 19TC (Bắt buộc: 12TC; Tự chọn: 7TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

13 CSV605 Vi khuẩn học  3 X  30 30  I, II 

14 CS616 Nấm học 2 X  30   I, II 

15 CS609 Virus học 2 X  30   I, II 

16 CSV606 Tảo học  2 X  30   I, II 

17 CSS605 Protein-enzyme hoc̣ 2 X  30   I, II 

18 CSV607 Sinh lý và sinh thái vi sinh vật  2 X  30   I, II 

19 CSV608 Công nghệ di truyền vi sinh vật  2 X  30   I, II 

20 CSV609 Chuyên đề seminar  2 X  30   I, II 

21 CSV610 Tham quan thực tế cơ sở  1 X   30  I, II 

22 CSV611 Vi sinh vật học cây trồng  2  X 30   I, II 

23 CSV612 Phân bón vi sinh 3  X 30 30  I, II 

24 CSS606 Cố định đạm sinh học 3  X 30 30   

25 CSV613 Vi sinh vật học thực phẩm 3  X 30 30  I, II 

26 CS619 Lên men thưc̣ phẩm 3  X 30 30  I, II 

27 CSV614 Công nghệ sản xuất nấm ăn  2  X 30   I, II 

28 CSV615 Vi sinh vật học môi trường  2  X 30   I, II  

29 CSV616 Vi sinh vật đất 3  X 30 30  I, II 

30 CSS606 Cố định đạm sinh học 3  X 30 30  I, II 

Cộng: 26TC (Bắt buộc: 18TC; Tự chọn: 8TC)  

Phần luận văn tốt nghiệp 

31 CSV900 Luận văn tốt nghiệp 10 X     I, II 

  Tổng cộng 60 45 15     

 


