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Công nghệ chế biến lâm sản
(Forest product Technology)
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MÔ TẢ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Sinh viên học về: Những nguyên lý cơ bản trong chế biến lâm sản; Công nghệ

trong lĩnh vực chế biến lâm sản; Thiết kế nội thất đồ gỗ; Nhận biết các loại gỗ ;
Kỹ thuật bảo quản gỗ; Kết nối và tạo lập doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến
và xuất khẩu gỗ.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TỔ HỢP XÉT TUYỂN

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Chuyên ngành đào tạp CNCBLS gồm 150 tín chỉ
Thời gian đào tạo 4 – 4,5 năm
A00: Toán - Lý – Hoá
A17: Toán - KHTN – Lý
A01: Toán - Lý - Tiếng Anh
A10: Toán - Lý - GDCD
 Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp chuyên ngành trong lĩnh vực chế biến lâm sản;
Áp dụng công nghệ, khoa học tiến bộ trong chế biến lâm sản; Nguyên lý sử dụng các máy
móc hiện đại trong chế biến lâm sản. Kiến thức về nguyên lý thiết kế nội thất đồ gỗ.
 Kỹ năng: Phân loại được các loại gỗ; Sử dụng được các máy móc trong chế biến lâm
sản. Thiết kế được các mô hình nội thất bằng gỗ. Kỹ năng bảo quản đồ gỗ.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

LIÊN HỆ

Thái độ: Có tính kỷ luật cao, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khó khăn, có đạo đức nghề
nghiệp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng/doanh nghiệp
Sinh viên học ngành Công nghệ chế biến lâm sản sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị
trí sau:
- Các Công ty, doanh nghiệp (Công ty chế biến Lâm sản, Công ty lâm nghiệp, Công ty
TNHH một thành viên tư vấn và dịch vụ, Công ty Thiết kế nội thất, Công ty giấy….).
- Tự tạo doanh nghiệp khởi nghiệp về chế biến lâm sản và lâm sản ngoài gỗ. Các Doanh
nghiệp kinh doanh nội thất đồ gỗ.
- Các cơ quan Nhà nước quản lý về lĩnh vực LÂM NGHIỆP (Tổng cục Lâm nghiệp, Các
Hạt kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp, Các VQG, các Khu bảo tồn, Ban quản lý rừng, VP
UBND các tỉnh, huyện và làm trực tiếp ở các xã, Phường…)
- Các dự án về phát triển CHẾ BIẾN LÂM SẢN (Khai thác và chế biến lấm ản, Các dự
án về bảo quản gỗ); Các chương trình dự án về quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo
tồn đa dạng sinh học, Các chương trình dự án về giáo dục môi trường ứng phó với biến
đổi khí hậu (UN-Redd, UNDP, CIFOR, FAO, JICA, FORMIS…).
- Các trung tâm đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về CHẾ BIẾN LÂM
SẢN, Các Trung tâm giống, các Trung tâm dạy nghề...
* Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tổ 10
- Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02086.285.013

Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng);

Email: trungtamtuyensinhtruyenthong@tuaf.edu.vn;

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Website: tuyensinh.tuaf.edu.vn và làm theo
hướng dẫn.
* Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 DĐ; 0208.3851.427 CQ; Email:
nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

