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THÔNG BÁO 

 

Bộ môn công nghệ hóa học qui định phân ngành cho sinh viên CNHH như sau: 

1. Điều kiện phân ngành:  

- Sinh viên được tiếp tục học năm thứ ba 

- Điều kiện mở ngành là ít nhất 30 sinh viên 

2. Các chuyên ngành lựa chọn như sau: các sinh viên liên hệ với cố vấn học tập để được tư 

vấn, xem xét kỹ chương trình đào tạo với ba chuyên ngành (bảng bên dưới). Dự kiến thời 

gian phân ngành vào tháng 3/2018. 

 

CNKT Hóa sinh (HS): Công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và kỹ thuật 

môi trường 

CNKT Chuyển đổi sinh khối và tinh chế (HT): vật liệu sinh học (hóa chất từ thực vật và 

động vật như glycerol, sorbitol, ethanol, dầu bôi trơn) và mỹ phẩm thiên nhiên (kem 

dưỡng da, xà phòng tắm,…), nhiên liệu sinh học 

CNKT Hóa thực phẩm và hệ thống dược (HD): Hóa hương liệu và thực phẩm chức năng 

(vi tảo và chế phẩm; vi bọc carotenoids, polyphenols,…), chế biến thực phẩm 

 

3. Qui trình phân ngành: 

Bước 1: Khoa phổ biến và hướng dẫn sinh viên  

Bước 2:CVHT và lớp làm việc gửi kết quả sơ bộ và biên bản họp lớp về bộ môn: Sinh viên 

đánh vào danh sách chọn ngành, các môn học tự chọn và ký xác nhận, ban cán sự lớp tổng 

hợp kết quả.  

Bước 3: Ban chủ nhiệm khoa công bố kết quả cho sinh viên. Nếu đủ điều kiện mở ngành 

thì kết quả không đổi. Nếu không đủ điều kiện, bộ môn sẽ chuyển sinh viên ngành được 

chọn nhiều sang ngành ít theo nguyên tắc căn cứ vào điểm trung bình của sinh viên đến 

thời điểm phân ngành. 



4. Kết quả phân ngành này là cơ sở để sinh viên đăng ký các môn học tự chọn và bắt buộc 

theo chương trình đào tạo tín chỉ của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, là cơ sở cho việc 

xét tốt nghiệp ra trường. 

5. Các sinh viên có nhu cầu bổ sung kiến thức các môn học khác chuyên ngành được 

khuyến khích đăng ký học bổ sung các môn học này (tổng số tín chỉ đăng ký tối đa dựa 

trên các quy định hiện hành của nhà trường là 25 tín chỉ/học kỳ) hoặc theo học theo hình 

thức dự thính. Trong trường hợp dự thính, nếu sinh viên được giáo viên phụ trách môn học 

xác nhận tham gia học tập đầy đủ và nghiêm túc sẽ được bộ môn cấp giấy chứng nhận đã 

theo học các môn học trên khi tốt nghiệp. 
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