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1. Kiến thức
-

Có khả năng lựa chọn và ứng dụng những kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật,
công nghệ để giải quyết các vấn đề của công nghệ sinh học.

-

Có khả năng thiết kế, thực hiện, phân tích, giải thích số liệu, và lập báo cáo các kết
quả đạt được từ nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu để cải tiến quy
trình.

-

Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ
thuật hiện đại của ngành công nghệ sinh học vào các hoạt động kỹ thuật công
nghệ, sản xuất thực tiễn.

-

Có khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận hoặc một quá trình để đáp ứng các
yêu cầu kỹ thuật.

-

Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công nghệ
sinh học.

2. Kỹ năng
-

Có khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp nói, viết và các dạng khác trong
môi trường kỹ thuật và thực tế xã hội; và có khả năng nhận dạng và sử dụng hợp lý
kiến thức kỹ thuật.

-

Có khả năng làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành.

-

Có kiến thức rộng để từ đó hiểu được tác động của những giải pháp kỹ thuật trong
bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu.

-

Khả năng ngoại ngữ đạt trình độ tiếng Anh chuẩn B1 hoặc TOIEC 500 hoặc tương
đương.
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3. Thái độ
-

Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học suốt đời để có thể
làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện

-

Có hiểu biết về các vấn đề đương thời.

-

Hiểu được đạo đức nghề nghiệp, đạo đức sinh học, pháp luật, an toàn sinh học và
và có trách nhiệm với các vấn đề xã hội.

4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
-

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề
xuất những sáng kiến có giá trị trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

-

Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch lao động, sản xuất của công ty.

-

Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ
công việc được giao.

5. Vị trí và khả năng công tác
-

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học có thể tham gia
quản lý, điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sinh học tại các công ty
doanh nghiệp công nghệ sinh học; tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các
Trường Đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu.
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