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MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN THEO KHUNG CTĐT NGÀNH 

CHẾ BIẾN LẤM SẢN 
 

1. MLP121.Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác và Lênin I - Principles of 

Marxism and Leninism I 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung 

môn học như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (II), Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; Từng bước xác lập thế 

giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên 

ngành được đào tạo. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

2. MLP 132. Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác và Lênin II - Principles of 

Marxism and Leninism II 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung 

môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh 

viên. Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để 

tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

3. HCM 121. Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho - Ho Chi Minh’s Thought 

Số tín chỉ: 02 



Mô tả môn học: Cung cấp cho người học hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, 

giá trị văn hoá Hồ Chí Minh. Tiếp tục cung cấp kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập hiểu biết về 

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng Việt nam. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

4. VCP131. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Revolutonary of 

VN’s Communist Party 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Người học biết và hiểu được các quan điểm, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam một cách cơ bản và có hệ thống. Sinh viên vận dụng, kết hợp 

với kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

5. CHE141. Hóa học - Chemistry 

Số tín chỉ: 04 

Mô tả môn học: Học phần Hóa học cung cấp cho sinh viên nội dung kiến thức cơ bản về 

cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học; áp dụng giải thích sự chuyển 

dịch của các phản ứng thuận nghịch; tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng. Đồng thời 

cung cấp khái niệm, kiến thức cơ bản đại cương về dung dịch.Nghiên cứu về thành phần 

cấu tạo và hàm lượng mẫu khảo sát: phân tích định tính, định lượng, xác định cấu trúc, 

đánh giá kết quả và chất lượng sản phẩm, tách, phân chia, làm sạch, điều chế các hợp chất 

siêu tinh khiết…vv. 

Học phần trang bị cho sinh viên một số nội qui cơ bản trong phòng thí nghiệm; nghiên cứu 

các thí nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố đến cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, giải 

thích, vận dụng vào thực tiễn; thực hành xác định giá trị pH của một số loại dung dịch 

thường gặp; nghiên cứu về các thí nghiệm chuẩn độ, xác định hàm lượng của mẫu phân 

tích. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 



6. GBI121. Sinh học – Biology 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả mô học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học sự sống: Từ các 

đại phân tử sinh học đến các cấp độ tổ chức cao hơn của sự sống. Bên cạnh đó cũng trang 

bị cho sinh viên các kiến thức về các quá trình, các đặc trưng cơ bản của một cơ thể sống: 

Trao đổi chất, sinh sản, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng và thích nghi. Sinh học cũng 

đưa ra cái nhìn tổng thể về sự tiến hóa của toàn bộ sinh giới trên trái đất, quá trình tiến hóa 

nói chung của thực vật, động vật, các học thuyết tiến hóa, bằng chứng tiến hóa và các con 

đường hình thành loài mới. 

Các bài thực hành trong học phần Sinh học hướng dẫn người học phương pháp sử dụng 

kính hiển vi, phương pháp làm tiêu bản để quan sát. Đồng thời, sinh viên được trực tiếp 

quan sát một số dạng tế bào, cấu trúc bên trong tế bào, cấu trúc cơ quan sinh sản của sinh 

vật. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

7. GSO121. Xã hội học đại cương – General Sociology 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Môn học Xã hội học Đại cương là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho 

sinh viên ngành Kinh doanh nông nghiệp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về 

xã hội học, bao gồm: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; các khái 

niệm cơ bản xã hội học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được 

mối quan hệ giữa các cá nhân, nhóm và xã hội; vị trí vai trò của các cá nhân, các nhóm xã 

hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội. 

Trên cơ sở những tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong 

công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

8. PHY121. Vật lý – Physics 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết chung về cơ học, các dạng chuyển 

động cơ bản gắn với thực tiễn, các định luật cơ bản của Niu tơn; các khái niệm và các hiện 

tượng thường gặp trong cơ học chất lỏng; trang bị những kiến thức cơ bản về điện từ trường 

và sóng điện từ; cung cấp một số kiến thức về quang sóng, quang lượng tử, các quá trình 



quang sinh; các kiến thức cơ bản về vật lí hạt nhân và sử dụng một số kĩ thuật hạt nhân 

trong nông nghiệp công nghệ cao. Yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong từng 

chương để giải quyết những bài toán thực tế: giải thích các hiện tượng, ứng dụng kiến thức 

đã học vào đúng chuyên ngành đang theo học. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

9. MAT121. Toán cao cấp – Maths 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Học phần Toán cao cấp gồm 3 chương với 17 tiết lý thuyết và 13 tiết thảo 

luận.Phần lý thuyết trang bị các khái niệm về ma trận, các phép toán trên ma trận; hệ 

phương trình tuyến tính (hệ PTTT), cách giải hệ PTTT; phương trình vi phân (PTVP) và 

một số ứng dụng; một số dạng toán tối ưu trong nông lâm nghiệp và các phương pháp giải 

bài toán tối ưu. Phần thảo luận: Yêu cầu sinh viên ứng dụng các phương pháp đã học vào 

giải các bài toán, đặc biệt sử dụng thành thạo phần mềm (Excel) trên máy để giải các bài 

toán về ma trận, hệ PTTT và các bài toán tối ưu. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

10. ENG131. Tiếng Anh 1 – English 1 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Giúp sinh viên phát âm đúng các âm tiếng Anh, sử dụng và hiểu những 

ngữ điệu thông thường. Đạt được 1000 từ tiếng Anh cơ bản. Học nghe hiểu được các bài 

hội thoại, bài phát biểu có nhiều từ vựng và về nhiều chủ đề khác nhau; và có thể phát biểu 

ý kiến, đóng vai hội thoại, bàn luận về nhiều chủ điểm khác nhau liên quan đến đời sống 

thực tế. Đọc hiểu, trả lời câu hỏi, xác định nôi dung đúng sai so với bài đọc. Kỹ năng đọc 

hiểu giúp tăng cường vốn từ vựng, kiến thức phổ thông và cách phát âm từ, ngữ điệu câu. 

Sinh viên được rèn luyện từ viết từng câu đến viết được đoạn văn một cách hiệu quả. Cách 

xây dựng ý tưởng, kiến thức lập dàn bài cũng được trang bị cho sinh viên. Sinh viên có thể 

giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

11. ENG132. Tiếng Anh 2 – English 2 



Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Giúp sinh viên phát âm đúng các âm tiếng Anh, sử dụng và hiểu những 

ngữ điệu thông thường. Đạt được 2000-3000 từ tiếng Anh cơ bản. Học nghe hiểu được các 

bài hội thoại, bài phát biểu có nhiều từ vựng và về nhiều chủ đề khác nhau; và có thể phát 

biểu ý kiến, đóng vai hội thoại, bàn luận về nhiều chủ điểm khác nhau liên quan đến đời 

sống thực tế. Đọc hiểu, trả lời câu hỏi, xác định nôi dung đúng sai so với bài đọc. Kỹ năng 

đọc hiểu giúp tăng cường vốn từ vựng, kiến thức phổ thông và cách phát âm từ, ngữ điệu 

câu. Sinh viên được rèn luyện từ viết từng câu đến viết được đoạn văn một cách hiệu quả. 

Cách xây dựng ý tưởng, kiến thức lập dàn bài cũng được trang bị cho sinh viên. Sinh viên 

có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

12. ENG133. Tiếng Anh 3 – English 3 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và khả năng sử dụng Tiếng Anh 

trong việc đọc và hiểu các bài báo chuyên ngành bằng Tiếng Anh. Sinh viên có khả năng 

tóm tắt các bài báo đã đọc và có khả năng dịch tóm tắtcác bài báo khoa học chuyên ngành 

từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ngoài ra, việc sinh viên có thể nói lưu loát tiếng Anh trong 

giao tiếp về chuyên môn chỉ mang tính khuyến khích. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

13. GIN131. Tin học đại cương – General Informatics 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Giúp sinh viên sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên hệ điều hành 

Windows và một số chương trình ứng dụng;  biết cách quản lý và khai thác các thông tin trên 

máy vi tính một cách có hiệu quả. Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint.Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm 

phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu.Ứng 

dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 



14. PST131. Xác suất – Thống kê – Probability and Statistics 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Trang bị các kiến thức về phép thử, biến cố, xác suất của các biến cố; biến 

ngẫu nhiên (BNN), quy luật phân phối xác suất và các tham số đặc trưng của BNN; tổng 

thể, mẫu, các tham số đặc trưng của mẫu và cách tính; ước lượng tham số; kiểm định tham 

số; tương quan và hồi quy.Yêu cầu sinh viên tính được xác suất của các biến cố thông qua 

các công thức; tìm được quy luật phân phối xác suất và tính được các tham số đặc trưng 

của BNN; giải thành thạo các bài toán về ước lượng, kiểm định tham số, tìm được hệ số 

tương quan và viết được phương trình hồi quy của hai BNN. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

15. GMI121. Vi sinh vật đại cương– General Microorganisms 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Học phần giới thiệuvềphânloạicácnhómvisinhvậttrongtựnhiên,cấutạo, 

hìnhtháivàcácđặcđiểmsinh lý, di truyềncủa vi sinh vật; Làmrõtầmquantrọngcủavisinhvật 

trongtựnhiênvàtrong sảnxuất thực phẩm 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

16. MBI121. Sinh học phân tử– Molecular Biology 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả mô học: Cung cấp kiến thức nền tảng về các đại phân tử sinh học (DNA, RNA, 

protein) và cách tổ chức, hoạt động của sự sống ở cấp độ phân tử. Là nền tảng để sinh viên 

hiểu được các phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá thực phẩm sử dụng các công cụ Sinh 

học phân tử. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

17. EEC121. Sinh thái môi trường- Environmental Ecology 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả mô học: Môn học được chia làm 5 phần chính: Khái niệm chung trong sinh thái học; 

Sinh thái học cá thể; Quần thể, quần xã sinh vật; Hệ sinh thái; Sinh thái học với quản lý tài 

nguyên môi trường. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh thái học; mối 



quan hệ tác động giữa sinh vật với môi trường. Trên cơ sở đó ứng dụng vào việc quản lý, 

bảo vệ môi trường sống và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và hiệu 

quả hơn. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

18. EPO121. Ô nhiễm môi trường – Environmental Pollution 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả mô học: Môn học được chia làm 5 phần chính: Cơ sở lý luận ô nhiễm môi trường, ô 

nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường đất và các 

dạng ô nhiễm môi trường khác. Giới thiệu về những khái niệm cơ bản của các loại ô nhiễm 

môi trường chính, nguyên nhân gây ô nhiễm, tác nhân, tác hại gây ô nhiễm và những biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

19. SLA121.Nhà nước và pháp luật – State Law 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả mô học: Là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương có đối tượng 

nghiên cứu là những vấn đề chung và cơ bản nhất của nhà nước và pháp luật nói chung và 

của Nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Học phần cung cấp 

những kiến thức cơ bản sau: nguồn gốc, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 

luật trong lịch sử; các khái niệm pháp lý cơ bản như: quy phạm pháp luật, quan hệ pháp 

luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ 

nghĩa, hệ thống pháp luật; những nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

 

20. FBC231. Hóa sinh thực phẩm- Food  Biochemistry 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Phản ứng hóa sinh và sản phẩm của chúng là cơ sở của nhiều ngành khoa 

học nói chung và công nghệ thực phẩm nói riêng. Các nhà khoa học thực phẩm từ lâu đã 



công nhận tầm quan trọng của nền tảng hóa sinh trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm. 

Học phần “Hoá sinh thực phẩm” nghiên cứu thành phần hóa học, tính chất cấu trúc phân 

tử, mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng sinh học, các quá trình chuyển hóa, trao đổi 

chất, trao đổi năng lŭợng của tế bào, cŏ thể sống và ứng dụng của những tính chất 

chức năng, biến đổi hoá sinh này trong bảo quản, chế biến và kiểm soát chất lượng  nông 

sản thực phẩm. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

21. DGE231. Hình học hoạ hình 

Số tín chỉ: 04 

Mô tả môn học: C¸c kü thuËt c¬ b¶n cña h×nh häc ho¹ h×nh. C¸c nguyªn t¾c biÓu diÔn kh«ng 

gian h×nh häc, c¸c phÐp biÕn ®æi ®å thøc, sù h×nh thµnh giao tuyÕn cña c¸c mÆt, biÓu diÔn 

mét sè ®êng cong vµ mÆt, h×nh chiÕu trôc ®o vµ phèi c¶nh,... 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

22.TDR231. Vẽ kỹ thuật- Technical Drawing 

Số tín chỉ: 04 

Mô tả môn học: Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật thực phẩm. 

Đồng thời, trang bị cho người học khả năng mô tả và phân tích cácmặt cắt cơ bản của chi 

tiết một số  thiết bị, máy móc để thiết kế các bản vẽ kỹ thuật ngành kỹ thuật thực phẩm. 

Những kiến thức cơ bản về bản vẽ autoCad 2D 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

23. MPE231. Sức bền vật liệu -Material Strength 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Néi lùc vµ øng suÊt: Lý thuyÕt vÒ ngo¹i lùc vµ néi lùc, øng suÊt vµ 

c¸c tr¹ng th¸i øng suÊt. C¸c ®Æc trng h×nh häc cña mÆt c¾t ngang: M« men tÜnh vµ m« men 

qu¸n tÝnh, c«ng thøc chuyÓn trôc song song, c«ng thøc xoay trôc cña m« men qu¸n tÝnh, 

m« men qu¸n tÝnh cña mét sè tiÕt diÖn thêng gÆp. C¸c tr¹ng th¸i chÞu lùc ®¬n gi¶n: KÐo 

vµ nÐn ®óng t©m, xo¸n thuÇn thuý, uèn thuÇn thuý. Søc chÞu phøc t¹p. Lý thuyÕt æn ®Þnh. 

T¶i träng ®éng. 

 Phương pháp đánh giá:  



- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

24. PFD231. Nguyên lý thiết kế nội thất - Principels of Furniture Designs 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả  môn họ c: Giíi thiÖu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thiÕt kÕ ®å gia dông vµ thiÕt 

kÕ néi thÊt. Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vÒ thiÕt kÕ, tuÇn tù thiÕt kÕ, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn chó ý 

trong thiÕt kÕ. Nh÷ng néi dung chñ yÕu vµ t¸c ®éng cña nã trong thiÕt kÕ ®å gia dông vµ 

thiÕt kÕ néi thÊt. LuyÖn thiÕt kÕ mét sè ®å gia dông ®¬n gi¶n, thiÕt kÕ néi thÊt cña mét sè 

phßng nhá. 

 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

25. WSC231. Khoa học gỗ - Wood Science 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: CÊu t¹o gç. KhuyÕt tËt cña gç. TÝnh chÊt vËt lý cña gç. TÝnh chÊt c¬ 

häc cña gç. TÝnh chÊt ho¸ häc cña gç. Ph©n lo¹i gç. Tre nøa, song m©y. §Þnh híng sö 

dông gç vµ tre nøa song m©y. N©ng cao chÊt lîng gç theo híng biÕn tÝnh. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

26. EDD221. Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu - Experimental Designs and 

Data Analysis  

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học:  Trang bị cho người học các phương pháp bố trí thí nghiệm trong chế biến 

lâm sản, và các phần mêm phân tích kết quả thí nghiệm. Đưa ra các phương trình tương 

quan và biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

27. MME231. Đo lường và thiết bị đo lường- Measurement and Measuring Equipment 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những phương pháp xác định về kích thước mẫu, 

phương pháp sử dụng các thiết bị trong thí nghiệm về lĩnh vực chế biến lâm sản. Cung cấp 



cho sinh viên những nguyên lý cơ bản về nguyên lý sai số trong phép đo, đếm trong thí 

nghiệm... 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

28. PME231. Nguyên lý chi tiết máy- Principels of Machinery Elements 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho cho sinh viªn  nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cÊu 

tróc, ®éng häc, ®éng lùc häc c¬ cÊu vµ m¸y, C¬ së kiÓm tra, tÝnh to¸n c¸c chi tiÕt 

m¸y vµ bé truyÒn, động học và động lực học cơ cấu. Các nguyên lý về cơ cấu bánh 

răng, cơ cấu trục khớp... 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

29. TTE231. Nhiệt kỹ thuật - Thermal Technique 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nhiệt động học I, II. 

Cung cấp các kiến thức cơ bản và các quá trình nhiệt động của hơi nước, các đặc điểm của 

không  khí ẩm để vận dụng vào quá trình sấy và làm lạnh. Bên cạnh đó, môn học cung cấp 

kiến thức về việc tính toán các quá trình truyền nhiệt qua các vật liệu...  

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

30. ETE231. Kỹ thuật điện và điện tử - Electrical Technic and Electronics 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các hoạt động của mạng, mạch 

và các thiết bị điện thông dụng trong công nghiệp hiện đại, thiết kế được mạng điện áp vói 

quy mô vừa và nhỏ, sử dụng được các thiết bị đo lường điện, vận dụng được các thiết bị 

điện công nghiệp dân dụng thông dụng. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

31. CTW231. Lựa chọn và sử dụng thiết bị gia công gỗ 



Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy chế biến gỗ và các 

cơ sở và nguyên tắc trong việc lựa chọn các thiết bị gia công gỗ nói chung: các hệ thống 

cưa, bào, đánh nhẵn.... 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

32. FAF231. Cơ sở tạo hình mỹ thuật 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: C¸c yÕu tè t¹o h×nh kÕt hîp víi ®Æc ®iÓm chuyªn ngµnh luyÖn tËp theo 

ph¬ng híng, thÓ hiÖn ®îc tÝnh thêi ®¹i, tÝnh khu vùc cña h×nh thøc t¹o h×nh. N©ng cao 

nhËn thøc thÈm mü. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

33. CMA321. Vật liệu composite gỗ - Composite materials 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Khái niệm chung về các hợp chất cao phân tử. Tổng hợp các hợp chất cao 

phân tử, các phương pháp tiến hành tổng hợp. Tổng hợp polime bằng biến đổi hoá học. 

Celullulose, Hemicelullulose, Lignin, Cao su và hợp chất tự nhiên phân tử thấp. Keo  dán 

dùng trong thiết kế nội thất và chế tạo đồ mộc: Keo có nguồn gốc động, thực vật, keo có 

nguồn gốc tổng hợp,.. Các chất phủ trang sức ở dạng lỏng: chất phủ có nguồn gốc tự nhiên, 

chất phủ có nguồn gốc tổng hợp. Các loại ván trang trí: Ván lạng gỗ, ván lạng tổng hợp, 

giấy tẩm keo, tấm trang sức cứng 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

34. WTE321. Công nghệ mộc  

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Giới thiệu nguyên tắc và đặc trưng thiết kế tạo hình đồ mộc, những yếu 

tố chủ yếu ảnh hưởng đến tạo hình đồ mộc và quan hệ giữa môi trường nội thất với đồ 

mộc. Phương thức tư duy, thứ tự thiết kế đồ mộc và quy tắc vẽ phác hoạ tạo hình đồ mộc. 

Đồng thời thông qua luyện tập thiết kế nhất định làm cho sinh viên tìm hiểu toàn diện và 

hệ thống đối với công việc thiết kế đồ mộc. 



Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

35. PCT321. Công nghệ hoá lâm sản - Forest Product Chemistry Technology 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học:  Cung cÊp cho sinh viªn c¸c lý thuyÕt c¬ b¶n, th«ng sè c«ng nghÖ vµ thiÕt 

bÞ Ho¸ l©m s¶n vµ Bét giÊy. Bæ sung thªm mét kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hîp chÊt tù nhiªn, qu¸ 

tr×nh, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ho¸ chÊt. Sinh viªn ph¶i n¾m v÷ng lý thuyÕt c¬ b¶n cña c¸c m«n 

häc, lý thuyÕt vµ kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tæ thµnh ho¸ häc, qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ho¸ häc cña 

gç vµ l©m ®Æc s¶n. Sinh viªn biÕt c¸ch kiÓm tra chÊt lîng nguyªn liÖu, chÊt lîng s¶n phÈm 

vµ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, lùa chän c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ hîp lý. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

36. ABT321. Công nghệ sản xuất ván nhân tạo - Artificial Board Technology 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Môn học Công nghệ sản xuất ván nhân tạo nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản nhất về các quá trình và các thông số công nghệ để sản xuất: Ván 

dán, ván dăm, ván sợi (trọng tâm là MDF sản xuất theo phương pháp khô) và một số loại 

ván nhân tạo khác. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

37. FDW321. Thiết kế nội thất vật liệu gỗ - Furniture Design wood 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Giíi thiÖu nguyªn t¾c vµ ®Æc trng thiÕt kÕ t¹o h×nh ®å méc, nh÷ng 

yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn t¹o h×nh ®å méc vµ quan hÖ gi÷a m«i trêng néi thÊt víi ®å 

méc. Ph¬ng thøc t duy, thø tù thiÕt kÕ ®å méc vµ quy t¾c vÏ ph¸c ho¹ t¹o h×nh ®å méc. 

§ång thêi th«ng qua luyÖn tËp thiÕt kÕ nhÊt ®Þnh lµm cho sinh viªn t×m hiÓu toµn diÖn vµ 

hÖ thèng ®èi víi c«ng viÖc thiÕt kÕ ®å méc. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

38. PFP331. Bảo quản lâm sản - Preservation of Forest Products 



 Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: các tác nhân hại gỗ, 

thuốc bảo quản và phương pháp bảo quản lâm sản (trong giáo trình này, lâm sản bao gồm: 

gỗ, tre nứa và song mây).  Giới thiệu cho sinh viên một số phương pháp kiểm tra, đánh giá 

chất lượng, hiệu lực bảo quản và tác động môi trường. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

39. FDE331. Thiết kế đồ gỗ - Furniture design 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học:  Vật liệu dùng trong đồ mộc: đặc tính và tính chất. Kết cấu đồ mộc gỗ. 

Phương pháp nối ghép đồ mộc gỗ. Kết cấu chi tiết và cụm chi tiết. Kết cấu đồ mộc khung. 

Kết cấu đồ mộc dạng tấm. Kết cấu đồ mộc kim loại và vật liệu khác. Tính toán bền cho đồ 

mộc. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

40. WDT331. Công nghệ sấy - Wood Drying Technology 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ và thiết bị 

sấy lâm sản, Giới thiệu cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về  quản lý chất lượng gỗ 

sấy, các bước thực hiện khi thiết kế  lò sấy và phân xưởng sấy. 

 
Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

41. WJT331. Công nghệ trang sức vật liệu - Wood Jewelry Technology 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Nguyên lý tạo bề mặt trang sức: Khái niệm về trang sức bề mặt, các 

phương thức trang sức bề mặt, cơ sở lý luận của trang sức bề mặt. Công nghệ trang sức 

bề mặt bằng chất phủ lỏng. Công nghệ trang sức bề mặt ván nhân tạo: Các yêu cầu của 

ván nền dùng trong trang sức, công nghệ trang sức bề mặt ván nhân tạo bằng ván lạng gỗ, 

công nghệ trang sức bề mặt ván nhân tạo bằng giấy tẩm keo, công nghệ trang sức bề mặt 

ván nhân tạo bằng ván lạng tổng hợp, các công nghệ khác,... Công nghệ trang sức đồ mộc 

truyền thống: Công nghệ sơn mài, công nghệ chạm khắc,... 

Phương pháp đánh giá:  



- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

42. STT331. Công nghệ xẻ gỗ - Sawn Timber Technology 

 Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ 

xẻ, phương pháp  tính toán quá trình đó sao cho thu đươc hiêu quả kinh tế cao nhất. Cung 

cấp cho sinh viên kiến thức về  thiết kế kỹ thuật mặt bằng xưởng xẻ. Bước đầu tạo cho sinh 

viên một số kỹ năng, như tính toán bản đồ xẻ, lựa chọn, tính toán và bố trí máy trong dây 

chuyền công nghệ, kiểm tra chất lượng sản phẩm,  cũng như kỹ năng về hàn mài và sửa 

chữa lưỡi cưa. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

43. PTT331. Phân tích và bóc tách sản phẩm mộc 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Môn học trang bị cho người học một số kiến thức về nguyên lý kết cấu 

sản phẩm đồ mộc cơ bản, cung cấp các nguyên lý trong việc bóc tách sản phẩm về kết cấu 

sản phẩm đồ mộc nội thất. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

44. FGT331 Quản trị doanh nghiệp trong chế biến lâm sản -  Forest Governance in 

technology 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Doanh nghiệp Chế biến Lâm sản và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp 

Chế biến Lâm sản. Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp Chế biến Lâm sản. Tổ chức quản 

lý sử dụng máy móc thiết bị và vật tư. Tổ chức quản lý lao động  trong doanh nghiệp chế 

biến lâm sản. Sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp chế biến lâm sản. Chi phí 

sản xuất và giá thành sản phẩm. Quản lý dự án đầu tư trong doanh nghiệp chế biến lâm sản 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

45. FID331. Phong thuỷ trong thiết kế nội thất - Feng shui in the interior design 

Số tín chỉ: 03 



Mô tả môn học: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về luật phong thuỷ và những 

kiến thức chuyên ngành về kiến thức cơ bản trong việc bố trí vật dụng nội thất trong nhà 

trong quá trình thiết kế nội thất nhà ở và công trình khác. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

46. SPR331. Tạo dáng sản phẩm công nghiệp - styling products 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Giíi thiÖu nguyªn t¾c vµ ®Æc trng thiÕt kÕ t¹o h×nh ®å méc, nh÷ng 

yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn t¹o h×nh ®å méc vµ quan hÖ gi÷a m«i trêng néi thÊt víi ®å 

méc. Ph¬ng thøc t duy, thø tù thiÕt kÕ ®å méc vµ quy t¾c vÏ ph¸c ho¹ t¹o h×nh ®å méc. 

§ång thêi th«ng qua luyÖn tËp thiÕt kÕ nhÊt ®Þnh lµm cho sinh viªn t×m hiÓu toµn diÖn vµ 

hÖ thèng ®èi víi c«ng viÖc thiÕt kÕ ®å méc. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

47. IPE331. Môi trường sản xuất công nghiệp - Industrial production environment 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Tầm quan trọng 

của chiến lược BVMT, các tiêu chuẩn về quản lý và BVMT của quốc gia và quốc tế 

hiện hành. Các dạng và nguồn gây ô nhiễm của môi trường nói chung và trong công 

nghiệp Chế biến lâm sản nói riêng. Nguyên lý và các biện pháp kỹ thuật để kiểm soát 

và xử lý chất thải trong công nghiệp sản xuất CBLS. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

 

48. LIH331. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp - Labor safety and industrial 

hygiene 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Hiểu biết cơ bản về hệ thống quản lý bảo hộ lao động ở Việt nam, luật 

pháp về bảo hộ lao động. Những hiểu biết về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp , nguyên 

nhân và biện pháp phòng tránh bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động trong CBLS. 

 Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 



- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

49. SEG321. Tiếng anh chuyên ngành - Specialized English 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về các thuật ngữ chuyên ngành 

trong lĩnh vực chế biến lâm sản và lĩnh vực thiết kế nội thất. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

50. SIN331. Tin học chuyên ngành- 3DMax, Photoshop  - Specialized informatics 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Môn học cung cấp những kiên thức sử dụng phần mềm 3D Max và 

photoshop trong việc thiết kế sản phẩm đồ mộc, trong thiết kế nội thất và bóc tách sản 

phẩm.. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

51. EAD331. Ergonomics trong thiết kế nội thất - Ergonomics interior design 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Tổng quan: Khái niệm về Ergonomics, nguồn gốc và phát triển của 

Ergonomics, tác dụng, nhiệm vụ của Ergonomics và khoa học có liên quan. Hệ thống sinh 

lý người: Hệ thống truyền tin tức, hệ thống vận động, hệ thống trao đổi năng lượng. Phương 

pháp nghiên cứu Ergonomics: Đo cơ thể người, số liệu đo và ứng dụng, phương pháp đánh 

giá đo tâm lý học, phương pháp đánh giá tâm lý học. Người và môi trường: Tác dụng qua 

lại giữa con người và môi trường, hành vi của người và môi trường, môi trường nhiệt độ 

và độ ẩm, môi trường ánh sáng nội thất, tiếng ồn và môi trường nội thất,… Ergonomics và 

thiết kế không gian nội thất. Ergonomics và thiết kế, chế tạo đồ mộc.  

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

52. ENT321. Khởi sự kinh doanh – Entrepreneurship 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Môn học này giúp người học và sinh viên khám phá các cơ hội để khởi sự 

kinh doanh, khuynh hướng khởi tạo và phát triển một doanh nghiệp mới, thúc đẩy sự cải 



tiến và hình thành doanh nghiệp mới trong những bối cảnh khác nhau của thực tiễn đời 

sống xã hội. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

53. CPP321. Tính toán chi phí và kinh tế kỹ thuật tổ chức sản xuất chế biến gỗ - 

Calculation of costs and economic technical organization of wood processing production 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc tính toán các chi phí trong 

thực hiện sản xuất thuộc lĩnh vực chế biến gỗ: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhà xưởng, 

chi phí nhân công… và các kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động sản xuất trong nhà máy 

chế biến gỗ 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

54.BDP321. Xây dựng và phát triển thương hiệu – Building and development Products 

Branding  

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Nội dung học phần trình bày những kiến thức cơ bản về việc xây dựng 

thương hiệu cho một sản phẩm đồ mộc và phát triển thương hiệu đó nói chung và sản phẩm 

đồ mộc nói riêng. 

Phương pháp đánh giá: 

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

55. PPD321. Thiết kế nhà máy chế biến gỗ - Principles of forest products processing 

factories design 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: trình tự các bước tiến 

hành thiết kế xưởng chế biến lâm sản. Nguyên lý thiết kế một số một số xưởng chế biến 

cơ giới và ván nhân tạo chủ yếu. Nguyên lý cấu tạo nhà công nghiệp, các công trình trong 

xí nghiệp công nghiệp (chức năng và đặc điểm). Nguyên lý thiết kế để thiết kế, bố trí tổng 

mặt bằng. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 



- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

56. VCA321. Phân tích chuỗi giá trị - Value chain analysis 

Số tín chỉ: 01 

Mô tả mô học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các bước thực hiện và 

nguyên tắc trong việc phân tích chuỗi giá trị của 1 san phẩm nói chung. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

57. IPD421: Kỹ thuật sử lý ảnh trong TKNT - Image processing techniques in interior 

design 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc xử lý ảnh và sử dụng một số 

phần mềm xử lý ảnh trong thiết kế nội thất 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

58. CWT421: Công nghệ gia công gỗ CNC - CNC wood processing technology 
Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công cụ và công nghệ CNC trong  

gia công đồ gỗ và trong thiết kế sản phẩm mộc nói chung 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

59. CWT421: Ứng dụng công nghệ cao - Application of High Technology 
Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung  cấp cho người học một số ứng dụng công nghệ cao trong việc chế 

biến lâm sản: sử dụng công nghệ cao trong đánh giá nhanh chất lượng gỗ, công nghệ cao 

trong sản xuất keo dán, công nghệ cao trong bảo quản lâm sản 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

60. QMA421: Quản lý chất lượng đồ mộc - quality management 
Số tín chỉ: 03 



Mô tả môn học: Khái luận cơ bản về chất lượng sản phẩm và chất lượng đồ mộc. Phương 

pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng đồ mộc. Kiểm soát chất lượng đồ mộc. Đề xuất các 

giải pháp nâng cao chất lượng đồ mộc. 

 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

61. CWT421: Kỹ năm mềm - Soft skills 
Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năm mềm: thuyết 

trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năm trình bày máy tính ..... 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

62. WAD421: Kéo dán gỗ - Soft skills 
Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Môn học keo dán gỗ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nguyên lý dán dính, xác định các tính chất kĩ thuật, phân tích lựa chọn keo phù hợp với các 

loại hình mối dán trong chế biến lâm sản. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

63. WAD421: Biến tính gỗ - Wood Modifying Technology 
Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý 

biến tính gỗ, các phương pháp biến tính gỗ: biến tính bằng nhiệt, biến tính bằng hoá và 

biến tính bằng cơ… 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

64. TTNN1: Tham quan cơ sở chế biến gỗ 

Số tín chỉ: 01 

Mô tả môn học: Sinh viên được tham quan, học tập tại một số cơ sở sản xuất hoặc các nhà 

máy chế biến lâm sản: sản xuất đồ mộc, sản xuất ván nhân tạo.... Qua đó sinh viên hiểu 



được cơ cấu tổ chức của nhà máy chế biến lâm sản nói chung. Nắm bắt được các kiến thức 

về chế biến lâm sản. Từ đó sinh viên có định hướng được công việc trong tương lai. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

 

65. TTNN2: Thực tập đánh giá chất lượng gỗ 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Sinh viên được thực tập sử dụng các thiết bị và quy trình đánh giá chất 

lượng gỗ và ván nhân tạo nói chung bằng các công cụ và thiết bị đánh giá chất lượng gỗ: 

Tính chất vật lý, tính chất cơ học và hoá học 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

66. TTNN3: Thực tập công nghệ sản xuất ván nhân tạo 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Sinh viên được thực tập tại cơ sở sản xuất ván nhân tạo (ván dán, ván ghép 

thanh hoặc ván dăm). Tại cơ sở sinh viên sẽ được tham gia trực tiếp trong việc điều khiển 

các thiết bị trong dây truyền. Nhăm hiểu được và thực hiện được các thao tác của dây 

truyền đó tại các nhà máy. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

67. TTNN3: Thực tập thiết kế nội thất 

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Sinh viên được thực tập tại cơ sở thiết kế nội thất và sản phẩm mộc. Tại 

cơ sở sinh viên sẽ được tham gia trực tiếp vào một trong các khâu trong dây truyền sản 

xuất đó. Nhăm hiểu được và thực hiện được các thao tác của dây truyền đó tại các cơ sở 

thiết kế và sản xuất đồ mộc. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

68. Rèn nghề 1: Tin học chuyên ngành 



Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Sinh viện được thực hiện các thao tác trên máy tính trong việc bóc tách 

sản phẩm, thiết kế sản phẩm mộc và nội thất bằng các phần mềm tin học chuyên ngành (3d 

Max, photoshop...) 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

69. Rèn nghề 2: Bảo quản gỗ  

Số tín chỉ: 03 

Mô tả môn học: Sinh viên được thực hiện các phương pháp bảo quản gỗ phổ biến trong 

thực tế sản xuất hiện nay tại các cơ sở bảo quản lâm sản, tại cơ sở đào tạo với các phương 

pháp khác nhau 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

70. Rèn nghề 3: Công nghệ sấy gỗ 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Sinh viện được thực hiện các thao tác và kỹ thuật sấy gỗ tại các cơ sở sấy 

gỗ với phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Qua đó sinh viên sẽ nắm được các bước thực 

hiện và quy trình và thông số trong sấy gỗ 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

71. Rèn nghề 4: Công nghệ xẻ gỗ 

Số tín chỉ: 02 

Mô tả môn học: Sinh viện được thực hiện các thao tác và kỹ thuật xẻ gỗ tại các cơ sở chế 

biến gỗ với máy chế biến gỗ thông dụng (cưa vòng nằm, cưa đĩa, máy bào các loại ...). Qua 

đó sinh viên sẽ nắm được các bước thực hiện và các thao tác trên các máy chế biến gỗ đó. 

Phương pháp đánh giá:  

- Chuyên cần: trọng số 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 

- Thi cuối kỳ: trọng số 50% 

 


