
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM NĂM 2019  

VESION 2 – 16.7.2019 

Sau khi hoàn tất chương trình sinh viên có thể: 

Khối KT Chuẩn đầu ra  

Kiến thức chung 
CĐR1: Áp dụng tri thức khoa học cơ bản, khoa học chính trị xã hội và nhân 

văn trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

 

 

Kiến thức chuyên môn 

CĐR2: Vận dụng kiến thức khoa học thực phẩm, nguyên lý quản trị, kinh 

doanh để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh 

thực phẩm. 

CĐR3: Vận dụng kiến thức chuyên sâu quản trị, kế toán, tài chính và 

marketing vào kinh doanh thực phẩm. 

CĐR4: Lựa chọn công nghệ, thiết bị, phát triển sản phẩm mới và tổ chức sản 

xuất trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. 

Kỹ năng chung 

CĐR5: Sử dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện đại phục vụ hiệu 

quả hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh thực phẩm. 

CĐR6: Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả; Đọc hiểu 

tài liệu chuyên môn bằng tiếng anh. 

CĐR7: Làm việc nhóm đạt mục tiêu đề ra ở vị trí là thành viên hay người 

trưởng nhóm. 

CĐR8: Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong 

nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thực phẩm một cách hiệu quả. 

 

Kỹ năng chuyên môn 

CĐR9: Vận dụng kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin, các phần 

mềm ứng dụng phục vụ NCKH và khảo sát các vấn đề của thực tiễn sản xuất 

và kinh doanh thực phẩm   

CĐR10: Thực hiện được các phân tích chất lượng và an toàn của nguyên liệu 

và thành phẩm. 

CĐR11: Giám sát và kiểm tra các công đoạn của quy trình sản xuất theo 

yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. 

CĐR12: Xây dựng phương án giải quyết các tình huống thực tiễn trong kinh 

doanh thực phẩm. 

Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm 

CĐR13: Thể hiện tinh thần khởi nghiệp và có động cơ học tập suốt đời. 

CĐR14: Có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ các quy 

định và luật về sản xuất và kinh doanh thực phẩm. 



 


