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KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Dược liệu và hợp chất thiên nhiên
(Medicinal materials and Natural Products)
7549002
Sinh viên học về: Kỹ thuật trồng và chăm sóc dược liệu làm thuốc theo phương pháp
hữu cơ; Công nghệ trong lĩnh vực chế biến dược liệu làm nguyên liệu thuốc; Công
nghệ triết xuất tinh dầu từ thực vật/động vật; Tạo các sản phẩm từ thiên nhiên phục
vụ đời sống; Nguyên lý bào chế dược liệu làm thuốc; Kinh doanh dược liệu và hợp
chất thiên nhiên. Đây là ngành học mới và duy nhất ở Việt Nam.
Chuyên ngành đào tạp CNCBLS gồm 150 tín chỉ
Thời gian đào tạo 4 – 4,5 năm
A00: Toán - Lý – Hoá
B00: Toán - Hoá – Sinh
B08: Toán - Sinh - Tiếng Anh
D07: Toán - Hóa - Tiếng Anh
 Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp chuyên ngành trong lĩnh vực Dược liệu và HCTN;
Phân tích các chỉ tiêu sản phẩm dược liệu và HCTN; Nguyên tắc trồng, chăm sóc, thu
hoạch và sơ chế Dược liệu và HCTN. Kiến thức về thương mại sản phẩm.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

LIÊN HỆ

 Kỹ năng: Vận hành được hệ thống máy móc, dây truyền trong sơ chế Dược liệu và
HCTN; Xây dựng được kế hoạch sản xuất dược liệu và HCTN; Kỹ năng làm việc cá nhân
và nhóm.
Thái độ: Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Có tính chủ động, tích cực, cầu tiến,
sáng tạo trong công việc và tính chuyên nghiệp cao
Sinh viên học ngành Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở
các vị trí sau:
- Các Công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất Dược liệu và hợp chất thiên nhiên.
Các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan đến dượcliệu và hợp chất thiên nhiên.
- Tự tạo doanh nghiệp khởi nghiệp về sản xuất, chế biến dược liệu và hợp chất thiên
nhiên theo chuỗi giá trị.
- Các cơ quan Nhà nước làm tại các Công ty dược chuyên sản xuất thuốc phục vụ cho ngành
y, các Hội đông y của nhà nước.
- Các dự án về phát triển và bảo tồn cây dược liệu
- Các trung tâm đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về Dược liệu và
HCTN, Viện hoá dược, Các Trung tâm giống, các Trung tâm dạy nghề...
- Sinh viên có thể học liên thông tại Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên lấy Bằng dược sĩ
chuyên bán thuốc và quản lý cung cấp thuốc chữa bệnh.
* 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.
* PGS.TS. Trần Thị Thu Hà (Trưởng Khoa – Trưởng ngành) 0915047167;
TS. Đặng Ngọc Hùng (Phó Trưởng BM) 0912480228
TS. Nguyễn Thanh Tiến (Phó Trưởng Khoa) 0988.757.733;
TS. Nguyễn Công Hoan 091 2587142;

