BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Tên chương trình: Công nghệ sau thu hoạch
(Post-Harvest Technology)
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch (Post-Harvest Technology)
Hình thức đào tạo: Chính quy
I. Mục tiêu đào tạo:
I.1. Mục tiêu chung:
Chương trình giáo dục đại học Công nghệ sau thu hoạch cung cấp cho sinh viên
môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo
đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề
nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.
I.2. Mục tiêu cụ thể:
SV tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học Công nghệ sau thu hoạch có các
phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:
1. Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và có ý thức
học tập để nâng cao năng lực và trình độ.
2. Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân
văn.
3. Đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh TOEIC 350 điểm hoặc tương đương, tiếng
Pháp DELF A1 hoặc tương đương, tiếng Trung: HSK 130 điểm hoặc tương
đương.
4. Kỹ thuật thu hoạch nông-thuỷ sản và công nghệ bảo quản nông-thuỷ sản sau thu
hoạch.
5. Thực hiện các giải pháp hạn chế tổn thất sau thu hoạch và đảm bảo chất lượng
nông - thuỷ sản
6. Chế biến nông - thuỷ sản
7. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản và chế biến nông-thuỷ sản.
8. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nông-thuỷ sản.
9. Tiếp thị sản phẩm nông - thủy sản thực phẩm.
10. Tư vấn cho các nông trại, doanh nghiệp/cơ sở chế biến nông-thuỷ sản các vấn
đề liên quan đến công nghệ bảo quản và chế biến nông-thuỷ sản.

11. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch trong thực
tiễn sản xuất.
12. Sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.
13. Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể.
I.3. Nơi làm việc:
-

Kỹ sư công nghệ sau thu hoạch có thể làm việc ở các nơi sau đây:
Trang trại, doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và thuỷ sản.
Viện công nghệ sau thu hoạch, viện nghiên cứu lương thực, thực phẩm.

-

Cơ quan phân tích chất lượng nông sản thực phẩm và thuỷ sản.

-

Cơ quan giám định chất lượng nông sản thực phẩm và thuỷ sản

-

Cơ quan/tổ chức quản lý nhà nước về nông thuỷ sản như Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
Cơ sở đào tạo ngành công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm và công

-

nghệ chế biến thuỷ sản.
Cơ sở nuôi trồng, khai thác dịch vụ thuỷ sản.

