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 Thi tuyển

Điều kiện tuyển sinh
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Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học (như phòng
học, trang thiết bị, thư
viện ...)
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Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

 Xét tuyển

Có hệ thống phòng học, giảng đường đủ chỗ cho sinh
viên đáp ứng nhu cầu cho từng môn học khác nhau từ
đại cương cho đến chuyên ngành, và được trang bị hệ
thống ánh sáng, quạt đầy đủ với hệ thống ánh sáng và
quạt
Trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy như: hệ thống
âm thanh, máy chiếu, bảng viết
Hệ thống phòng thí nghiệm đủ đáp ứng cho các hướng
đào tạo chuyên ngành khác nhau
Có đủ máy tính đáp ứng được nhu cầu làm việc của nhân
viên văn phòng Khoa
Hệ thống thư viện trung tâm Trường ĐH KHTN và thư
viện ĐH Quốc gia có thể đáp ứng nhu cầu học tập của
sinh viên.
Đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về an toàn và vệ sinh
môi trường.
Sinh viên nhận được đầy đủ thông tin tư vấn, hỗ trợ học
tập và phản hồi về việc học theo nhiều kênh như: trang
web, thông báo văn bản, email,...
Có đầy đủ các họat động tư vấn, hỗ trợ học tập từ trợ lý
của Khoa, từ Ban Cố vấn học tập của Khoa, từ hệ thống
Đoàn/Hội, Câu lạc bộ học thuật như: giới thiệu chuyên
ngành, phòng thí nghiệm, các hướng nghiên cứu cũng
như hướng nghiệp cho sinh viên một cách thường xuyên
và định kỳ; tổ chức các buổi seminar chuyên đề, sân chơi
học thuật cho sinh viên…; triển khai hoạt động của trợ
giảng cho các môn kiến thức cơ sở ngành và ngành; huy
động các nguồn học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn, học tốt (Học bổng vượt khó từ cựu sinh
viên, Ajinomoto từ doanh nghiệp…)

Trung tâm hỗ trợ sinh viên của Trường có nhiều hoạt
động nhằm hỗ trợ về tâm lý, giới tính, sức khỏe, luật
pháp đáp ứng nhu cầu của sinh viên.
 Người học cần:
Yêu cầu về thái độ
 tham gia ít nhất 2/3 số giờ giảng
học tập của người học
 phải có thái độ học tập tích cực, chủ động
 phân bố thời gian tự học hợp lý
 Mục tiêu chung:
 Cử nhân Sinh học có trình độ và kiến thức khoa học
hiện đại đủ để có thể tiếp tục học ở các cấp bậc cao
hơn, tiếp cận thực tế, hội nhập trong lĩnh vực Khoa
học sự sống; có đạo đức nghề nghiệp.
 Đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn và nghề
nghiệp của người học cũng như các nhu cầu kinh tế xã
hội trong lĩnh vực sinh học.
- Mục tiêu kiến thức:
Sinh viên tốt nghiệp có:
 Kiến thức:
• Kiến thức cơ bản của các lĩnh vực khoa học sự sống
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• Có khả năng ứng dụng các kiến thức này vào thực
tế

Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại
ngữ đạt được

 Kỹ năng
• Kỷ năng truyền đạt kiến thức, nghiên cứu, tiếp cận
thực tế
• Quản lý chuyên môn
• Thực hành
• Làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Trình bày 1 vấn đề khoa học
 Trình độ ngoại ngữ
• Đọc hiểu tài liệu chuyên môn tiếng nước ngoài và
theo quy định về trình độ ngoại ngữ của chương
trình.
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Vị trí làm việc sau khi
tốt nghiệp ở các trình
độ





Cán bộ kỹ thuật trong các đơn vị cần trình độ về sinh
học: vi sinh, sinh hóa, sinh học phân tử, tài nguyên và
môi trường,…
Cán bộ quản lý trong các Sở, Trường, Viện, Trung
tâm….
Tham gia giảng dạy và nghiên cứu trong các Trường,
Viện, cơ sở khoa học,...

