
    1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Khoa: Công nghệ thực phẩm                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
Bộ môn: Công nghệ thực phẩm                                                                                                                                                     
 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

  
 
1. Thông tin về học phần 
Tên  học phần: Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm 
Mã học phần: 
Số tín chỉ:  03 
Đào tạo trình độ: Trung cấp 
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ thực phẩm 
Cho sinh viên năm thứ: 2 
Học phần tiên quyết: Các học phần cơ sở ngành Công nghệ thực phẩm   
Phân bổ tiết giảng của học phần:  
- Nghe giảng lý thuyết:             14 tiết  
- Thảo luận:                     31 tiết 
- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm, doanh nghiệp) bố trí riêng 
- Tự nghiên cứu:                        45 tiết 
Thông tin giảng viên:  
- Họ, tên: Vũ Duy Đô 
- Chức danh, học vị:  Giảng viên chính - Tiến sỹ  
- Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn : Làm việc tại BM.CNTP. 
- Điện thoại: 0909.313.126, Email: vuduydodhts@yahoo.com 
2. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức: nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh 
đông thực phẩm; Các biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản lạnh và lạnh 
đông; công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm lạnh và lạnh đông.     
3. Nội dung chi tiết học phần  
3.1. Danh mục vấn đề của học phần 

1. Công nghệ làm lạnh và bảo quản thực phẩm lạnh  
2. Công nghệ làm lạnh đông thực phẩm 
3. Công nghệ mạ băng và tái đông thực phẩm đông lạnh 
4. Công nghệ bảo quản thực phẩm đông lạnh  

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần  
  

Vấn đề 1 . CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH VÀ BẢO QUẢN LẠNH THỰC PHẨM 
 

Nội dung  Mức độ 

Kiến thức 
1. Những biến đổi của thực phẩm trong quá trình làm lạnh và bảo quản lạnh. 
2. Định luật về tốc độ làm lạnh. 
3. Thời gian làm lạnh. 
4. Chi phí lạnh của quá trình làm lạnh. 
5. Phương pháp làm lạnh và bảo quản lạnh thực phẩm trong không khí.  
6. Phương pháp làm lạnh và bảo quản lạnh thực phẩm bằng nước đá  

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Kỹ năng 
1. Xác định những biến đổi của thực phẩm trong quá trình làm lạnh và bảo 

quản lạnh, biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi.    
2. Chọn phương pháp làm lạnh và bảo quản lạnh thích hợp cho thực phẩm   

 
2 
 
2 

 
Vấn đề 2 . CÔNG NGHỆ  LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM 

 
Nội dung  Mức độ 

Kiến thức 
1. Sự kết tinh của nước trong quá trình làm lạnh đông thực phẩm.   
2. Những biến đổi của thực phẩm trong quá trình làm lạnh đông. 
3. Thời gian làm lạnh đông. 
4. Chi phí lạnh của quá trình làm lạnh đông 
5. Làm đông thực phẩm bằng môi trường lạnh không khí. 
6. Làm đông thực phẩm bằng tủ đông tiếp xúc. 
7. Các phương pháp làm đông thực phẩm chia theo dạng sản phẩm. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Kỹ năng 
1. Xác định những biến đổi của thực phẩm trong quá trình làm lạnh đông, 

biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi của thực phẩm  
2. Chọn phương pháp làm lạnh đông thích hợp cho thực phẩm   

 
 
2 
2 

 
Vấn đề 3 . CÔNG NGHỆ  MẠ BĂNG VÀ TÁI ĐÔNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH 

 
Nội dung  Mức độ 

Kiến thức 
1. Mạ băng thực phẩm đông lạnh. 
2. Tái đông thực phẩm đông lạnh 

 
2 
2 

Kỹ năng 
2. Xác định những biến đổi của thực phẩm trong quá trình mạ băng và tái 
đông, biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi của thực phẩm  

2. Chọn phương pháp mạ băng và tái đông thích hợp cho thực phẩm   

 
 
2 
2 

 
Vấn đề 4. CÔNG NGHỆ  BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH 

 
Nội dung  Mức độ 
Kiến thức 
1. Các điều kiện bảo quản thực phẩm đông lạnh  
2. những biến đổi của thực phẩm đông lạnh trong quá trình bảo quản và 

phương pháp bảo quản thực phẩm đông lạnh. 

 
2 
 
2 

Kỹ năng 
1. Xác định những biến đổi của thực phẩm đông lạnh trong quá trình bảo quản  

biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi   
2. Chọn phương pháp bảo quản thích hợp cho thực phẩm đông lạnh   

 
2 
 
2 

 
4. Hình thức tổ chức dạy - học 
4.1. Lịch trình chung 
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Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Lên lớp Vấn đề 
 Lý 

thuyết Bài tập Thảo 
luận 

Thực 
hành, 

thực tập  

Tự  
nghiên 

cứu 

Tổng 

Vấn đề 1 5  5  10 10 
Vấn đề 2 5  18  23 46 
Vấn đề 3 2  4  6 12 
Vấn đề 4 2  4  6 12 

Tổng  14  31  45 90 
 
4.2. Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể: 
 Vấn đề 1: Công nghệ làm lạnh và bảo quản lạnh thực phẩm  
 Tuần 01-02/ Thời gian từ: 07/11/2011 đến: 20/11/2011 

Hình thức 
day- học 

Thời gian, 
địa điểm Nội dung dạy - học Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị Ghi chú 

Lý thuyết Theo thời 
khoá biểu 

1. Những biến đổi của thực 
phẩm trong quá trình làm 
lạnh và bảo quản lạnh  

2. Định luật về tốc độ làm 
lạnh. 

3. Thời gian làm lạnh. 
4. Chi phí lạnh của quá trình 
làm lạnh. 

Đọc tài liệu: số 1 
(trang 21-53), số 2 
(trang 13-55)  

 

Thảo luận Theo thời 
khoá biểu 

Các phương pháp làm lạnh 
và bảo quản lạnh   

Chuẩn bị câu trả lời 
cho các câu hỏi đã 
được giáo viên cung 
cấp 

 

Tự nghiên 
cứu 

Thư viện Công nghệ làm lạnh và bảo 
quản lạnh thực phẩm 
 

Đọc tài liệu số 1 
(trang 21-63), số 2 
(trang 13-55)  

 

 
Câu hỏi chuẩn bị: 
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm lạnh và bảo quản lạnh?  
2. Biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi của thực phẩm trong quá trình làm lạnh và 

bảo quản lạnh?  
3. Cơ sở chọn phương pháp làm lạnh và bảo quản lạnh?  
 
Vấn đề 2: Công nghệ làm lạnh đông thực phẩm  
 Tuần 03-05/ Thời gian từ: 21/11/2011   đến:  11/12/2011 

Hình thức 
day- học 

Thời gian, 
địa điểm Nội dung dạy - học Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị Ghi chú 

Lý thuyết Theo thời 
khoá biểu 

- Thời gian làm lạnh đông 
- Chi phí lạnh của quá trình 
làm lạnh đông 
  

Đọc tài liệu: số 1 
(trang 81-164), số 2 
(trang 58- 78), số 3 
(trang 74-143)  

 

Thảo luận Theo thời 
khoá biểu 

- Sự kết tinh của nước 
trong quá trình làm lạnh 
đông thực phẩm.    

- Chuẩn bị câu trả 
lời cho các câu hỏi 
đã được giáo viên 
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- Những biến đổi của thực 
phẩm trong quá trình làm 
lạnh đông   
- Làm đông thực phẩm 
bằng môi trường lạnh 
không khí. 
- Làm đông thực phẩm 
bằng tủ đông tiếp xúc. 
- Các phương pháp làm 
đông thực phẩm chia theo 
dạng sản phẩm. 

cung cấp 

Tự nghiên 
cứu 

Thư viện Công nghệ lạnh đông thực 
phẩm 
 

Đọc tài liệu: số 1 
(trang 81-150), số 2 
(trang 58- 74), số 3 
(trang 74-143)  

 

 
Câu hỏi chuẩn bị: 
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm đông?  
2. Những biến đổi của thực phẩm trong quá trình làm đông? 
3. Biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi của thực phẩm trong quá trình làm đông?  
4. Cơ sở chọn phương pháp làm lạnh đông?  
 
Vấn đề 3: Công nghệ mạ băng và tái đông thực phẩm đông lạnh  
 Tuần 06/ Thời gian từ: 12/12/2011   đến:  19/12/2011 

Hình thức 
day- học 

Thời gian, 
địa điểm Nội dung dạy - học Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị Ghi chú 

Lý thuyết Theo thời 
khoá biểu 

Tái đông sản phẩm đông Đọc tài liệu: số 1 
(trang 150-164), số 
2 (trang 75- 78) 

 

Thảo luận Theo thời 
khoá biểu 

Thảo luận: Mạ băng sản 
phẩm đông 

- Chuẩn bị câu trả 
lời cho các câu hỏi 
đã được giáo viên 
cung cấp 

 

Tự nghiên 
cứu 

Thư viện Công nghệ mạ băng và tái 
đông thực phẩm đông lạnh  

Đọc tài liệu: số 1 
(trang 150-164), số 
2 (trang 75- 78)  

 

 
Câu hỏi chuẩn bị: 
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mạ băng và tái đông thực phẩm đông lạnh?  
6. Những biến đổi của thực phẩm trong quá trình mạ băng và tái đông thực phẩm đông lạnh? 
7. Biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi của thực phẩm trong quá trình mạ băng và 

tái đông thực phẩm đông lạnh?  
8. Cơ sở chọn phương pháp mạ băng thực phẩm đông lạnh?  
 
Vấn đề 4: Công nghệ bảo quản thực phẩm đông lạnh    
 Tuần 07/ Thời gian từ: 20/12/2011.   đến: 27/12/2011  

Hình thức 
day- học 

Thời gian, 
địa điểm Nội dung dạy - học Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị Ghi chú 

Lý thuyết Theo thời - Các điều kiện bảo quản  Đọc tài liệu: số 1  
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khoá biểu thực phẩm đông lạnh (trang 165-173), số 2 
(trang 251- 286), số 3 
(trang 145-155) 

Thảo luận Theo thời 
khoá biểu 

Thảo luận:   
- Những biến đổi của thực 
phẩm đông lạnh trong quá 
trình bảo quản và phương 
pháp bảo quản thực phẩm 
đông lạnh. 

- Chuẩn bị câu trả lời 
cho các câu hỏi đã 
được giáo viên cung 
cấp  

 

Tự nghiên 
cứu 

Thư viện Công nghệ bảo quản thực 
phẩm đông lạnh  
 

Đọc tài liệu: số 1 
(trang 165-173), số 2 
(trang 251- 286), số 3 
(trang 145-155)  

 

 
Câu hỏi chuẩn bị: 
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đông lạnh trong quá trình bảo quản?  
2. Những biến đổi của thực phẩm đông lạnh trong quá trình bảo quản? 
3. Biện pháp hạn chế những biến đổi không có lợi của thực phẩm đông lạnh trong quá trình 

bảo quản?   
 
4.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
 Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu nhà trường đảm bảo 
điều kiện sau: Phòng học có projector, micro có hoặc không dây.  

 
5. Tài liệu  
  

Mục đích 
sử dụng TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu Học Tham 

khảo 
1 Vũ Duy Đô Công nghệ  

lạnh thực phẩm  
2011   Thư viện Đại 

học Nha Trang 
x  

2 Trần Đức 
Ba 

Công nghệ lạnh 
thực phẩm  

2004 ĐHQG 
TP.HCM 

Thư viện Đại 
học Nha Trang 

x  

3 Nguyễn 
Văn Mười  

Công nghệ chế 
biến lạnh thực 
phẩm  

2007 NXB. Giáo 
dục  

Thư viện ĐH 
Cần Thơ 

 x 

4 Phan Thị 
Thanh Quế 

Công nghệ chế 
biến thủy hải 
sản 

2005 ĐH Cần 
Thơ 

Thư viện ĐH 
Cần Thơ 

 x 

5 Nguyễn 
Xuân 
Phương 

Kỹ thuật lạnh 
thực phẩm  

2004 NXB. 
Khoa học 
kỹ thuật 

Thư viện Đại 
học Nha Trang 

x  

   
6. Chính sách/Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
 Yêu cầu sinh viên phải dự ít nhất 80 % giờ giảng lý thuyết, tham gia đầy đủ các buổi 
thảo luận, có đủ điểm kiểm tra và điểm kiểm tra phải đạt yêu cầu trở lên 
 
7. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
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7.1. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
 

Loại Thang điểm số Thang điểm chữ 
Đạt 

 9 – 10 A  Giỏi  8,5 – 8,9 A-  
 8,0 – 8,4 B+  Khá  7,0 – 7,9 B   
6,5 – 6,9 B-   
6,0 – 6,4 C+  Trung bình 
 5,5 – 5,9 C  
5,0 – 5,4 C-  
4,5 – 4,9 D+  Trung bình yếu 
 4,0 – 4,4 D 

Không đạt 
3,0 – 3,9 D- Kém  0  - 2,9 F  

 
7.2. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực 
thảo luận 

 Chấm điểm 
thảo luận 

15 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên 
giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

  

3 Hoạt động nhóm (HĐN)   
4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết 5 
5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết 5 
6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết 75 
ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

 
8. Chế độ quản lý  

1. Đề cương chi tiết học phần được quản lý tại: Giảng viên, Bộ môn, Phòng Đào tạo 
ĐH - SĐH, Phòng ĐBCLĐT & KT và đăng trên Website của Khoa và Trường.  

 
     

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN             TRƯỞNG BỘ MÔN                  TRƯỞNG KHOA 
 
  
     TS. Vũ Duy Đô                                 ThS. Thái Văn Đức                     TS. Vũ Ngọc Bội   

                                           
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

