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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH 

1. Thông tin về giảng viên:  

Họ và tên: Mai Huỳnh Cang 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Phòng HH107, tòa nhà A1,  Bộ môn Công Nghệ Hóa Học, Đại học Nông Lâm 

Tp.HCM 

Điện thoại: 0938.228.017 

Email: maihuynhcang@hcmuaf.edu.vn 

2. Thông tin chung về môn học  

- Tên môn học : Seminar chuyên ngành Công nghệ hóa học 

- Mã môn học:  217201 

- Số tín chỉ: 1 

- Môn học:  Bắt buộc  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

+ Nghe báo cáo seminar: 15 tiết 

-     Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công nghệ hóa học, Đại học Nông Lâm 

Tp.HCM. 

3. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức:  Sinh viên nắm được các quy trình sản xuất thực tế trong công nghiệp, nắm được các 

xu hướng hiện đại hóa, các mục tiêu chất lượng mà các nhà máy trong lĩnh vực Công nghệ Hóa 

học đã và đang áp dụng. 

- Kỹ năng: Sinh viên phải biết tổng hợp kiến thức từ dữ liệu được cung cấp bởi các báo cáo viên 

kết hợp với tri thức tự nghiên cứu tìm tòi để có hiểu biết vững chắc về nhu cằu của xã hội cũng 

như các đặc điểm quan trọng trong các nhà máy sản xuất hóa chất và ứng dụng công nghệ hóa 

chất ở Việt Nam. 

4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ) 

 Seminar chuyên ngành công nghệ hóa học là môn học có sự tham gia từ nhiều thành phần :các 

giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế của bộ môn Công nghệ hóa học, các chuyên gia đến từ các công 

ty chuyên về các lĩnh vực khác nhau. Gói gọn trong khoảng 15 tiết học (5 buổi báo cáo), môn học cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế và mới nhất về thực trạng sản xuất của ngành Công nghệ hóa 

học của Việt Nam cũng như những nhu cầu của xã hội về ngành nghề này. Kết hợp với việc khuyến 
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khích sinh viên nghiên cứu tìm tòi tài liệu để viết bài thu họach, môn học này là nền tảng quan trọng để 

sinh viên tự xác định được các mục tiêu cụ thể trong ngành nghề, lĩnh vực mình đã chọn. 

5. Nội dung chi tiết môn học: 

Chuyên đề 1: Công nghệ chiết rót và bao bì vô trùng (Aceptic filling & Packaging) 

Bài tập tự học:  

- Công nghệ UHT 

- Bao bì trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. 

 

Chuyên đề 2: Công nghệ tạo hạt nano trong công nghiệp.  

Ứng dụng cụ thể: tạo hạt trong nano béo rắn SLNs ứng dụng trong mỹ phẩm 

Bài tập tự học:   

- Ứng dụng công nghẹ nano trong phân bón 

- Ứng dụng công nghệ nano trong thực phẩm 

 

Chuyên đề 3: Công nghệ tạo chế phẩm màu tự nhiên 

 Ứng dụng cụ thể:  Nghiên cứu tạo chế phẩm bột màu anthocycanin từ khoai lang tím. 

 

Chuyên đề 4:  Phương pháp xử lý và khắc phục sự cố hư hỏng sản phẩm trong nhà máy 

(Systematic troubleshooting) 

Ứng dụng cụ thể:  Phương pháp xử lý và khắc phục sự cố hư hỏng sản phẩm trong nhà máy 

thực phẩm. 

 

6. Học liệu 

7. Hình thức tổ chức dạy học 

 

 

 

 

 

 

Nội dung Seminar 

Chương 1 4 

Chương 2 4 

Chương 3 4 

Chương 4 3 

Tổng 15 



 

 

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên 

 Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động 

trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…. 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên 

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì:  

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …): 10% 

- Hoạt động theo nhóm : (phát biểu, thảo luận, báo cáo) : 30% 

- Kiểm tra - đánh giá cuối kì : viết bài thu họach : 60% 

 

   Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                           Thủ trưởng đơn vị đào tạo  

     (Ký tên)                               (Ký tên)                                                                      (Ký tên) 

 


