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Ngành Công nghệ Chế biến thủy sản đào tạo cử nhân Công nghệ Chế biến 
Thủy sản, một trong các nguồn nhân lực mũi nhọn phục vụ chiến lược phát 

triển kinh tế biển của đất nước. Trải qua hơn 63 năm phát triển và hoàn thiện đến nay 
chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản đã tiếp cận được với chuẩn 
khu vực và có khả năng hội nhập quốc tế. Cử nhân sau khi tốt nghiệp có năng lực và 
phẩm chất nghề nghiệp vững vàng, có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc 
năng động và hiệu quả.

Bên cạnh ngành Công nghệ Chế biến thủy sản, còn có thêm chuyên ngành Công 
nghệ sau thu hoạch và quản lý chuỗi cung ứng vào năm 2022. Cử nhân Công 

nghệ sau thu hoạch và quản lý chuỗi cung ứng có trình độ chuyên môn cao và kỹ năng 
tay nghề thành thạo về bảo quản và vận chuyển thủy sản nhằm hạn chế tổn thất thủy 
sản sau thu hoạch.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Đào tạo sinh viên có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính 

trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông 
tin và các kỹ năng mềm; 

- Trang bị cho sinh viên có kiến thức sâu rộng về công nghệ chế biến, công nghệ sau thu 
hoạch và quản lý chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng và an toàn thực 
phẩm thủy sản theo hướng phát triển bền vững;

- Được tiếp xúc với thực tế sản xuất nhằm hình thành kỹ năng chuyên môn về công nghệ chế 
biến thủy sản, công nghệ sau thu hoạch và quản lý chuỗi cung ứng để làm việc tại các đơn vị 
hoạt động trong lĩnh vực thủy sản;

- Phát triển năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề trong 
lĩnh vực chế biến thủy sản, công nghệ sau thu hoạch và quản lý chuỗi cung ứng.

- Nâng cao tinh thần tự học, lập nghiệp, thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp và 
có trách nhiệm với xã hội.
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- Quản lý và điều hành sản xuất tại các 
công ty chế biến thực phẩm thủy sản.

- Phân tích, đánh giá và đảm bảo chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các 
quá trình sản xuất diễn ra tại các công ty chế 
biến thực phẩm thủy sản.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm thực 
phẩm mới.

- Nghiên cứu bảo quản và vận chuyển thủy 
sản tại các viện công nghệ sau thu hoạch.

- Hoạt động tư vấn liên quan đến lĩnh vực 
chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm, công 
nghệ sau thu hoạch và quản lý chuỗi cung 
ứng.

- Giảng dạy/nghiên cứu trong lĩnh vực chế 
biến thực phẩm thủy sản, công nghệ sau thu 
hoạch và quản lý chuỗi cung ứng.
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ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGÀNH
Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn quản lý 

ngành hiện có 9 giảng viên cơ hữu, và 3 cán 
bộ kiêm nhiệm. Trong đó, trên 50% nhân sự 
được đào tạo tại các nước tiên tiến như Pháp, 
Nhật Bản, Mỹ, Iceland, Hàn Quốc.  

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo như phòng 
học, phòng thí nghiệm (PTN), thư viện, khu 
tự học thoáng mát, sạch sẽ đạt tiêu chuẩn 
chất lượng giáo dục. 

Sinh viên có thể đăng ký đề tài khoa học 
SV hay tham gia vào các đề tài NCKH của 
giảng viên để nâng cao khả năng NCKH. 
Ngoài ra SV còn được trang bị các kỹ năng 
mềm thông qua việc tham gia các hoạt động 
ngoại khóa được tổ chức bởi các các câu lạc 
bộ như CLB Công nghệ chế biến thủy sản; 
CLB nghiên cứu Khoa học; CLB Tiếng Anh; 
CLB khởi nghiệp – sáng tạo, 

Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại các 
đơn vị quản lý nhà nước, cơ sở kinh doanh, 
dịch vụ và nhà máy chế biến thủy sản để tìm 
hiểu về hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh 
doanh cũng như hệ thống quản lý chất lượng 
tại doanh nghiệp. Đặc biệt, SV sẽ trải qua hai 
đợt thực tập sản xuất với tổng thời gian xấp 
xỉ 6 tháng tại công ty/nhà máy để tham gia 
vào quá trình sản xuất hầu hết các mặt hàng 
thủy sản.

Bộ môn thường xuyên mời các cá nhân/tổ 
chức/cựu SV của ngành về nói chuyện, đào 
tạo, tập huấn các kỹ năng mềm/chuyên môn 
cũng như giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp 
cho SV.

Trong quá trình học tập tại trường, SV có 
ý chí phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt có 
thể được nhận học bổng từ Quỹ học bổng 
của Nhà trường, từ doanh nghiệp, hay từ các 
cựu sinh viên của ngành Công nghệ chế biến 
thủy sản; Ngoài ra, hàng năm còn có những 
học bổng khuyến học từ các quỹ, tổ chức 
quốc tế khác cho các SV xuất sắc.


