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    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP 
 
Tên chương trình:   Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Công nghệ Thực phẩm 
Trình độ đào tạo:    Trung cấp  
Ngành đào tạo:        Công nghệ Thực phẩm 
Loại hình đào tạo:   Chính quy 
(Ban hành tại quyết định số  ngày  tháng  năm của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang) 
 

1. Mục tiêu đào tạo: 
- Mục tiêu chung: Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có 
đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe 
nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc 
tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 
- Mục tiêu chuyên môn nghiệp vụ: Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng 
thực hành cơ bản của ngành công nghệ thực phẩm, có khả năng làm việc độc lập và có 
tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc. 
2. Thời gian đào tạo: 2 năm 
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 111 đvht (không tính số đvht GDTC & GDQP) 
4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học bổ túc. 
5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo trung cấp của Bộ 

GD&ĐT. 
6. Thang điểm: 

Thang điểm Tỷ lệ % bài làm phải hoàn thành 

9 - 10 (xuất sắc) 90 - 100% 

8 - 8,9 (giỏi) 80 - 89% 

7 - 7,9 (khá) 70 - 79% 

6 - 6,9 (trung bình khá) 60 - 69% 
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5 - 5,9 (trung bình) 50 - 59% 

< 5 (không đạt) < 50% 

 
7. Nội dung chương trình: 

 STT TÊN MÔN HỌC ĐVHT GHI CHÚ 

I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG   33  
1.  Chính trị 1 3  
2.  Chính trị 2 3  
3.  Giáo dục pháp luật 2  
4.  Đại số 2  
5.  Hoá học 3  
6.  Thực hành hoá học 1  
7.  Hoá hữu cơ 2  
8.  Thực hành Hoá hữu cơ 1  
9.  Hoá phân tích 2  
10.  Thực hành hoá phân tích 1  
11.  Tin học đại cương 3  
12.  Thực hành tin học đại cương 1  
13.  Kỹ thuật  soạn thảo văn bản KHKT bằng tiếng việt 2  
14.  Tiếng Anh 1 4  
15.  Tiếng Anh 2 3  
16.  Giáo dục quốc phòng 1 1  
17.  Giáo dục quốc phòng 2 1  
18.  Chạy 100m, 800m & 1500m 1 Học kỳ 1 
19.  Bơi lội 1 Học kỳ 2 

II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 78  

A Kiến thức cơ sở ngành 19  
1.  Vẽ kỹ thuật 2  
2.  Kỹ thuật nhiệt 2  
3.  Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm 3  
4.  Hoá sinh học thực phẩm 3  
5.  Thực hành hoá sinh thực phẩm 1  
6.  Vi sinh vật đại cương 2  
7.  Thực hành vi sinh vật đại cương 1  
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8.  Kỹ thuật an toàn lao động 2  
9.  Quản trị doanh nghiệp và marketing 3  

B Kiến thức ngành 47  

1.  Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch 
3  

2.  Máy và thiết bị lạnh 3  
3.  Máy và thiết bị thực phẩm 3  
4.  Phân tích thực phẩm 2  
5.  Thực hành phân tích thực phẩm 2  
6.  Bao gói thực phẩm 2  
7.  Công nghệ lạnh thực phẩm 3  
8.  Thực hành công nghệ lạnh thực phẩm 1  
9.  Công nghệ đường mía  2  
10.  Công nghệ đồ hộp thực phẩm 3  
11.  Thực hành công nghệ đồ hộp thực phẩm 1  
12.  Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống 2  
13.  An toàn thực phẩm 2  
14.  Công nghệ rượu, bia và nước giải khát 2  
15.  Công nghệ sản xuất bánh kẹo 2  
16.  Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao 2  
17.  Công nghệ chế biến rau quả 2  
18.  Thực tập lao động ngành nghề 4 4 tuần 
19.  Thực tập sản xuất tại nhà máy 6 6 tuần 

D Tốt nghiệp 12  
1.  Thực tập tốt nghiệp 3 8 tuần 
2.  Thi lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3.  Thi cuối khoá kiến thức cơ sở 

Thi cuối khoá K.Thức chuyên môn 
3 
3  

 
8.  Kế hoạch giảng dạy: Bắt đầu thực hiện từ khóa 47, cụ thể là:  

- Năm 2005: Bắt đầu triển khai giảng dạy phần kiến thức cơ bản, hoàn thành việc 
chuẩn bị bài giảng các môn cơ sở và hoàn thành chương trình chi tiết các môn 
học thuộc thành phần kiến thức chuyên ngành.  

- Năm 2006-2007: Hoàn thành giảng dạy các môn học cơ bản và cơ sở, hoàn 
thành việc chuẩn bị bài giảng, giáo trình các môn học chuyên ngành.  

- Năm 2008-2009: Thực hiện giảng dạy các môn học chuyên ngành và tốt nghiệp. 
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HỌC KỲ MÃ MÔN HỌC TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ 

TC115 Chính trị 1 3 

TC119 Đại số 2 

TC127 Giáo dục pháp luật 2 

TC076 Hóa học 3 

TC079 Thực hành hoá học 1 

TC077 Hoá hữu cơ 2 

TC080 Thực hành hoá hữu cơ 1 

TC078 Hoá phân tích 2 

TC081 Thực hành hoá phân tích 1 

TC121 Tiếng Anh  1 4 

TC141 Tin học đại cương 3 

TC136 Thực hành tin học đại cương 1 

TC128 Kỹ thuật  soạn thảo văn bản KHKT bằng tiếng việt 2 
TC125 Giáo dục quốc phòng 1 1 

 
 
 
 
 
 
  1 

  Tích luỹ 
 27 tín chỉ 

TC124 Giáo dục thể chất (chạy) 1 

TC116 Chính trị 2 3 

TC122 Tiếng Anh 2 3 

TC027 Vẽ kỹ thuật 2 
TC060 Kỹ thuật nhiệt 2 
TC053 Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm 3 
TC043 Hoá sinh học thực phẩm 3 
TC047 Thực hành hoá sinh thực phẩm 1 
TC051 Vi sinh vật đại cương 2 
TC050 Thực hành vi sinh vật đại cương 1 
TC092 Kỹ thuật an toàn lao động 2 
TC101 Quản trị doanh nghiệp và marketing 3 
TC035 Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch 3 

    
 
 
 
 
 
   2 

  Tích luỹ 
 31 tín chỉ 

TC065 Máy và thiết bị thực phẩm 3 
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TC126 Giáo dục quốc phòng 2 1 

TC123 Giáo dục thể chất (bơi lội) 1 

TC063 Máy và thiết bị lạnh 3 
TC045 Phân tích thực phẩm 2 
TC049 Thực hành phân tích thực phẩm 2 
TC030 Bao gói thực phẩm 2 
TC086 Công nghệ lạnh thực phẩm 3 
TC095 Thực hành công nghệ lạnh thực phẩm 1 
TC087 Công nghệ đường mía  2 
TC084 Công nghệ đồ hộp thực phẩm 3 
TC091 Thực hành công nghệ đồ hộp thực phẩm 1 
TC090 Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống 2 
TC042 An toàn thực phẩm 2 
TC088 Công nghệ rượu, bia và nước giải khát 2 
TC089 Công nghệ sản xuất bánh kẹo 2 
TC082 Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao 2 

 
   
    
 
 
 
 
   3 

  Tích luỹ 
31 tín chỉ 
 

TC083 Công nghệ chế biến rau quả 2 
TC096 Thực tập lao động ngành nghề 4 
TC097 Thực tập sản xuất tại nhà máy 6 
TC023 Thực tập tốt nghiệp 3 
TC024 Thi lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 

 
   4 

  Tích luỹ 
  22 tín chỉ 

TC026 
TC213 

Thi cuối khoá kiến thức cơ sở 
Thi cuối khoá K.Thức chuyên môn 

3 
3 

 
9. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: Trường Đại học Nha Trang hiện có đầy đủ giảng 
đường với các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn phục vụ tốt cho quá trình học tập của học sinh. 
Ngoài ra, Nhà trường còn có: 

+ Các phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn CNTP và các Bộ môn khác trong Khoa CNTP. 
+ Thư viện thuộc Trung tâm Thông tin Tư liệu và Thư viện. 

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình: 
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− Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Công nghệ Thực phẩm hệ chính quy của 
trường Đại học Nha Trang được xây dựng căn cứ vào khung chương trình giáo dục Trung 
cấp ngành Công nghệ Thực phẩm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu cụ thể và điều 
kiện thực tế của Nhà trường. 
− Khối lượng kiến thức của toàn khoá học 2 năm là 111ĐVHT bao gồm: 

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương: 33ĐVHT 
+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78ĐVHT. Trong đó, Kiến thức cơ sở ngành 
19ĐVHT, kiến thức ngành 47ĐVHT và tốt nghiệp 12ĐVHT. 

Trong 3 học kỳ đầu, học sinh phải hoàn thành các phần kiến thức giáo dục đại 
cương, cơ sở ngành và kiến thức ngành. Học kỳ 4, học sinh thực hiện công tác tốt nghiệp 
gồm thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp. Cuối cùng, những học sinh đạt yêu cầu sẽ thi 
môn lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và nếu đạt yêu cầu theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo sẽ được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. 
− Chương trình đào tạo này sẽ được điều chỉnh những học phần không nằm trong quy 
định bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp với sự phát triển của đất nước và 
khu vực. 
 

HIỆU TRƯỞNG 
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