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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 

 

TÊN NGÀNH  

ĐÀO TẠO 

Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm – Engineer of Food Technology  

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO 7540101 

MÔ TẢ NGÀNH  

ĐÀO TẠO 

 

- Là ngành đào tạo về Công nghệ Thực phẩm đầu tiên của miền Bắc đạt chứng nhận kiểm 

định AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance); 

- Ngành Công nghệ thực phẩm Đào tạo trình độ Kỹ sư theo định hướng chất lượng cao trong 

lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm. Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm được đào tạo có đạo đức nghề 

nghiệp, kiến thức chuyên môn toàn diện. Nắm vững các nguyên tắc và quy luật của tự nhiên-xã 

hội, có kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong ngành 

Thực phẩm, có năng lực hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế. 

CHƯƠNG TRÌNH  

ĐÀO TẠO 
Chương trình Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm bao gồm 158 tín chỉ. 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm.  

TỔ HỢP XÉT TUYỂN 

 

Lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp: 

1. A00: Toán, Vật Lý, Hóa học  

2. B00:  Toán, Hóa Học, Sinh học 

3. C02: Văn, Toán, Hóa học 

4. D01: Văn, Toán, Tiếng Anh 

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC 

 

Kiến thức:  

- Có kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội, thể thao, văn hoá, chính trị, an ninh, quốc phòng; 



- Có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ thuật cốt lõi về Công nghệ Thực phẩm; 

Kỹ năng: 

- Kỹ năng thực hành, vận hành dây chuyền, thiết bị sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm; 

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm và kỹ năng khởi nghiệp; 

- Kỹ năng làm việc trong môi trường đa truyền thông, đa văn hoá - toàn cầu hoá, và kỹ năng tự 

học suốt đời; 

Thái độ và phẩm chất đạo đức: 

- Có thái độ tích cực, có đạo đức nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong công việc. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

 

- Cam kết giới thiệu việc làm 100% sau khi tốt nghiệp. 

- Thu nhập từ 8 triệu đồng/ tháng trở lên 
- Đảm nhiệm Kỹ sư điều hành, quản lý sản xuất, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 

thuật, cán bộ chuyển giao khoa học công nghệ... tại các cơ quan nhà nước như các sở, viện, trung 

tâm nghiên cứu, các công ty, nhà máy sản xuất trong và ngoài nước liên quan đến ngành Công 

nghệ thực phẩm. 

LIÊN HỆ 

* 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. 

*Thầy Lương Hùng Tiến: Điện thoại: 0962 79 60 68;   Email: luonghungtien@tuaf.edu.vn 

*Thầy Nguyễn Văn Bình:  

Điện thoại: 0977 96 64 45; Email: nguyenvanbinhcntp@tuaf.edu.vn 
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