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STT Tên học phần Tóm tắt học phần 

1 Quản lý dự án 

nghiên cứu và 

công bố quốc 

tế 

Học phần này được thiết kế nhằm giúp cho nghiên cứu sinh 

nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý hiệu quả các dự án 

nghiên cứu khoa học và phương pháp được sử dụng trong 

quản lý dự án nghiên cứu. Đồng thời, học phần còn trang bị 

cho nghiên cứu sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để 

soạn thảo, xử lý văn bản hiệu quả, trình bày và xuất bản các 

kết quả nghiên cứu của mình dưới dạng các công bố quốc tế. 

2 Tiểu luận tổng 

quan 

 

Học phần Tiểu luận tổng quan thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành, là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo. Học 

phần này giới thiệu tổng quan về đối tượng, chủ đề cần nghiên 

cứu của luận án. Trong học phần này, NCS sẽ khảo sát, so 

sánh, phân tích, đánh giá, tổng hợp, kết luận về các công trình 

nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài 

nghiên cứu. Từ đó, NCS xác định rõ mục đích, nhiệm vụ 

nghiên cứu của luận án tiến sĩ Công nghệ thực phẩm và đề 

xuất những nội dung mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải 

quyết. 

3 Chuyên đề tiến 

sĩ 1 

Học phần Chuyên đề tiến sĩ 1 thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành, là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo; được 

bố trí sau học phần Tiểu luận tổng quan. Học phần này giúp 

nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài 

nghiên cứu của luận án tiến sĩ. Sau khi hoàn thành học phần 

này, nghiên cứu sinh có thể giải quyết được một số nội dung 

của đề tài luận án. 

4 Chuyên đề tiến 

sĩ 2 

 Học phần Chuyên đề tiến sĩ 2 thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành, là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo; được 

bố trí sau học phần Chuyên đề tiến sĩ 1. Học phần này giúp 

nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài 

nghiên cứu của luận án tiến sĩ. Sau khi hoàn thành học phần 

này, nghiên cứu sinh có thể giải quyết được một số nội dung 

của đề tài luận án 



5 Hoá học thực 

phẩm nâng cao 

Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh kiến thức chuyên sâu 

về các phản ứng hoá học thực phẩm, bao gồm các phản ứng 

xảy ra với các thành phần chính của thực phẩm như lipid, 

protein, carbohydrate, chất màu. 

6 Chiết tách, tính 

sạch và ứng 

dụng các hợp 

chất thiên 

nhiên trong sản 

xuất thực phẩm 

bảo vệ sức 

khoẻ 

Học phần Công nghệ chiết tách, tinh sạch hợp chất thiên nhiên 

và ứng dụng vào sản xuất thực phẩm chức năng là học phần tự 

chọn bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành được thiết 

kế trong chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ Thực 

phẩm nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức về 

những công nghệ chiết tách truyền thống và hiện đại các hợp 

chất thiên nhiên, các phương pháp tinh sạch truyền thống và 

hiện đại các hợp chất thiên nhiên. Đồng thời học phần cũng 

cung cấp cho nghiên cứu sinh các yêu cầu về sản xuất và công 

bố thực phẩm chức năng từ việc bổ sung các hợp chất thiên 

nhiên. 

7 Công nghệ bao 

gói thực phẩm 

mới nổi 

Học phần Công nghệ bao gói thực phẩm mới nổi là học phần 

tự chọn bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành được thiết 

kế trong chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ Thực 

phẩm nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức về 

những phát triển đột phá trong công nghệ bao gói thực phẩm 

hiện đại và sự cần thiết trong việc tích hợp đa ngành về các  

lĩnh vực kỹ thuật thực phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ 

nano và kinh tế xã hội trong công nghệ bao gói thực phẩm. 

8 Tác động của 

quá trình chế 

biến đến dinh 

dưỡng thực 

phẩm 

Học phần Tác động của quá trình chế biến đến dinh dưỡng 

thực phẩm cung cấp cho NCS những kiến thức liên quan đến 

thành phần dinh dưỡng có mặt trong thực phẩm, những biến 

đổi của chúng trong quá trình sản xuất thực phẩm. Và kiến 

thức về cải thiện và nâng cao các chất dinh dưỡng trong quá 

trình chế biến thực phẩm. Từ những kiến thức đó, NCS có khả 

năng chuyên sâu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 

đảm bảo chất lượng của các sản phẩm thực phẩm phục vụ an 

toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. 

9 Vi sinh thực 

phẩm nâng cao 

Học phần Vi sinh thực phẩm nâng cao nằm trong khối kiến 

thức chuyên ngành của chương trình đào tạo Tiến sĩ Công 

nghệ thực phẩm. Học phần cung cấp cho NCS những kiến thức 

liên quan đến ứng dụng các kỹ thuật vi sinh hiện đại trong chế 

biến và kiểm soát chất lượng thực phẩm. Và kiến thức liên 

quan đến vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm cũng như khả 

năng truy vết mầm bệnh trong chuỗi thức ăn. Từ những kiến 

thức đó, NCS có khả năng chuyên sâu trong việc giải quyết 

các vấn đề liên quan đến ứng dụng vi sinh vật trong các quá 

trình chế biến và xử lý vi sinh vật trong quá trình bảo quản. 

10 Phương pháp Việc tối ưu hóa ngành công nghiệp hiện đại đòi hỏi phải nâng 



luận trong thiết 

kế sản phẩm 

thực phẩm 

cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, cải tiến quy trình 

công nghệ, ... mà đóng góp trong đó là việc sử dụng công cụ 

tính toán trong thiết kế các sản phẩm thực phẩm đa thành phần 

để giải quyết các vấn đề cực đoan nảy sinh trong quy hoạch và 

tổ chức sản xuất lương thực. Học phần cho phép NCS cung 

cấp kiến thức toàn diện về các nguyên tắc phương pháp luận 

của việc thiết kế thành phần của các sản phẩm đa thành phần, 

có tính đến các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu và thành 

phẩm. 

11 Phát triển các 

sản phẩm thực 

phẩm chức 

năng 

Học phần cung cấp cho NCS kiến thức về những đặc điểm cơ 

bản của các thành phần của sản phẩm thực phẩm chức năng, 

các phương pháp tiếp cận được sử dụng để tạo ra chúng, giúp 

NCS phân tích được việc sử dụng nguyên liệu thô này hoặc 

nguyên liệu thô khác, phụ gia thực phẩm, phương pháp chế 

biến và tạo ra các sản phẩm thực phẩm chức năng là hợp lý. 

12 Công nghệ 

nano trong thực 

phẩm 

Học phần Công nghệ nano thực phẩm thuộc khối kiến thức tự 

chọn trong chương trình đào tạo. Học phần này trang bị cho 

NCS các kiến thức cơ bản về việc ứng dụng công nghệ nano 

trong việc chế biến, bao gói và quản lý chất lượng thực phẩm. 

Các nội dung cơ bản của học phần bao gồm: giới thiệu chung 

về công nghệ nano thực phẩm, hướng phát triển mới cho công 

nghệ nano thực phẩm, ứng dụng vật liệu nano trong bảo vệ 

thực phẩm, cảm biến nano cho an toàn thực phẩm và quản lý 

chất lượng và chế biến thực phẩm hạt nano. 

13 Các kỹ thuật 

chế biến thực 

phẩm hiện đại 

Học phần Các kỹ thuật chế biến thực phẩm hiện đại thuộc khối 

kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo. Học phần này 

gồm các nội dung cơ bản: Xu hướng mới trong chế biến thực 

phẩm; Các kỹ thuật chế biến thực phẩm hiện đại như: xử lý áp 

suất cao, xử lý trường xung điện và từ trường xung, xử lý siêu 

âm và Megasonics, xử lý áp suất thủy động lực học, xử lý 

Plasma, chiếu xạ bằng bức xạ ion hóa, xử lý vi sóng, tần số vô 

tuyến và Ohmic, xử lý tia cực tím, xử lý hồng ngoại, xử lý chất 

lỏng siêu tới hạn và dưới tới hạn. 

14 Khoa học mùi 

vị 

Học phần Khoa học mùi vị thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành, là học phần tự chọn bắt buộc trong chương trình đào 

tạo. Học phần này cung cấp kiến thức về cách xây dựng các 

công thức mùi vị và lớp mùi vị cảm nhận, xác định mùi lỗi tạo 

ra trong quá trình sản xuất, tâm lý người tiêu dùng trong phát 

triển công thức mùi vị sản phẩm; về các nền tảng trí tuệ nhân 

tạo ứng dụng trong phát triển mùi vị. 

15 Kỹ thuật chuẩn 

bị mẫu trong 

phân tích thực 

Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh kiến thức chuyên sâu 

về các quá trình chuẩn bị mẫu cho phân tích thực phẩm từ các 

kỹ thuật tiêu chuẩn đến các kỹ thuật hiện đại, qua đó nghiên 
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phẩm cứu sinh vận dụng được cơ sở lý thuyết, yêu cầu về trang thiết 

bị, quy trình thực hiện và phạm vi ứng dụng của từng kỹ thuật. 

Đây là cơ sở để NCS có thể thực hiện tốt đề tài tiến sĩ. 

16 Khoa học vật 

liệu thực phẩm  

Học phần Khoa học vật liệu thực phẩm thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành, là học phần tự chọn bắt buộc trong chương 

trình đào tạo. Học phần này cung cấp kiến thức nâng cao và 

hiểu biết về hệ thống nguyên liệu thực phẩm; mối quan hệ 

giữa thành phần-đặc tính-quá trình-cấu trúc-tính chất của thực 

phẩm; trạng thái thủy tinh và kết tinh của thực phẩm; chuyển 

pha; cấu trúc gel; tính chất bề mặt; cấu trúc nano và công nghệ 

nano cho thực phẩm; công nghệ bao bọc vi mô và nano cũng 

như sự ổn định và cung cấp các chất dinh dưỡng; các mối quan 

hệ cảm quan và lưu biến / ma sát học; thiết kế sản phẩm thực 

phẩm dựa trên đặc tính vật liệu; kỹ thuật xác định đặc tính 

nguyên liệu thực phẩm. 

17 Luận án tiến sĩ Luận án tiến sĩ rèn luyện NCS khả năng làm việc khoa học độc 

lập, sáng tạo, phát huy khả năng vận dụng kiến thức khoa học, 

kỹ năng chuyên môn sâu, ý thức tự chịu trách nhiệm. NCS 

được Trường giao đề tài nghiên cứu khoa học từ đề nghị của 

Tổ tư vấn chuyên môn của Trường, sau khi Tổ đánh giá Đề 

cương luận án tiến sĩ do NCS và tập thể hướng dẫn đề xuất. 

Kết quả của học phần là Luận án tiến sĩ - công trình khoa học 

tổng hợp các kết quả nghiên cứu sinh với nội dung và hình 

theo đúng các quy định hiện hành của Trường và Bộ giáo dục 

và đào tạo. Luận án tiến sĩ cần chứa đựng những đóng góp mới 

về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong 

việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn 

vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án, có giá trị trong việc phát 

triển tri thức khoa học. 

 


