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Thao tác đơn nguyên  

thực phẩm (1+1) 2/2 

Chất phụ gia thực 

phẩm và thực hành 

(1+1) 2/2 

Tiếng Hoa nâng cao 

1/2 

Nghe và phát âm 

tiếng Hoa1/2 

(1)  1/2 

Viết tiếng Hoa 

1/2 

Thể thao (1) 
2/2 

(1)  1/2 

Hội thoại tiếng 

Hoa (1) 1/2 

 

Ngữ pháp tiếng Hoa 

1/2 

Hội thoại tiếng 

Hoa (2)1/2 

  

Thể thao (2) 
2/2 

(1)  1/2 

Môn phụ đạo (1) 

(Tiếng Hoa ) 0/5 

Môn phụ đạo (2) 

(Tiếng Hoa ) 0/5 

 

Hội thoại tiếng  Hoa 

thực dụng 2/2 

 

Đọc và viết tiếng Hoa 

thực dụng 2/2 

Chế biến và thí nghiệm thực 

phẩm (1+3) 4/4 

Hệ thống quản chế an toàn thực 

phẩm (2) 2/2 

Hóa thực phẩm (2+2) 4/4 

Dinh dưỡng học và thí 

nghiệm (2+2) 4/4 

Đánh giá cảm quan và thí 

nghiệm 

 (1+1) 2/2 

Hội thoại tiếng Hoa thực 

phẩm 2/2 

Quy định pháp luật 

vệ sinh thực phẩm2/2 

Quản lý nhà máy 

thực phẩm 2/2 

 Thực tập nghề nâng cao  (1) 

Kỹ năng thực hành (3/13) 

Đạo đức nơi làm việc (3/13) 

Hóa sinh và Thực tập 

(3/3) 

Sinh trắc học (3/3) 

Học và thực hành 

nướng bánh (3+1) 4/4 

Chuẩn bị và Thực 

hành mì gạo (3+1)4/4 

Đọc và viết tiếng Hoa 

thực phẩm 2/2 

Hội thoại tiếng Hoa thực 

phẩm tại nơi làm việc  

 2/2 

Khái luận về thực 

phẩm có lợi cho sức 

khỏe(2)2/2 
Làm món tráng miệng cho bữa 

tiệc  (1+3) 4/4 

Đọc và viết tiếng Hoa 

thực phẩm tại nơi làm 

việc 2/2 

Báo cáo chuyên đề 

(2) 2/2 

 

1.Chuẩn bị nhiều thực phẩm 

2.Phát triển và sản xuất 

thực phẩm có lợi cho sức 

khỏe  (1+3) 4/4 

3.Thiết kế và làm món ăn 

4.Liệu pháp ăn uống và thực 

tập 

Tiếng Hoa chuyên ngành 

thực phẩm cơ bản 4/4 

(1)  1/2 

Xử lý văn thư và dữ 

liệu 2/2)  1/2 

Khái luận về máy tính 

(2) 2/2 

(1)  1/2 
Học và thực hành nướng 

bánh cơ bản(1+3) 4/4 

(1)  1/2 

Chế biến và thí nghiệm thực 

phẩm cơ bản (1+3)4/4 

Pha chế đồ uống (1+1) 

2/2 

(1)  1/2 

Khái luận về thực phẩm 

(2+2)4/4 

Vi sinh vật thực phẩm và thí 

nghiệm thực phẩm (1+3) 4/4 

Vệ sinh an toàn và thí nghiệm 

thực phẩm (1+3) 4/4 

Thực tập nghề 
cơ bản (1) 

 
Kỹ năng thực 
hành (3/13) 
Đạo đức nơi 

làm việc 
(3/13) 

Phân tích và thí nghiệm 

thực phẩm (1+3) 4/4 (1)  
1/2 

Chuẩn bị và chế biến thực 

phẩm (1+3) 4/4 

(1)  1/2 

Thực tập nghề 
cơ bản (2) 

 

Kỹ năng thực 

hành (3/13) 

Đạo đức nơi 

làm việc (3/13) 

 

Tiếp thị học (2/2) 

Quản lý học (2/2) 

Quản lý quan hệ khách 

hàng(2/2) 

Thực tập nghề nâng cao  (2) 

Kỹ năng thực hành (3/13) 

Đạo đức nơi làm việc (3/13) 

Tiếng Hoa cơ bản 

1/2 

   

 

  Môn học 
(Học phần môn chính+thực tập) học phần/ số 

giờ 

Năm học thứ 1 Năm học thứ 2 Năm học thứ 3 Năm học thứ 4 

Học kỳ 1 và học kỳ 2 Học kỳ 1 và học kỳ 2 Học kỳ 1 và học kỳ 2 Học kỳ 1 và học kỳ 2 

 

Sơ đồ khoá học lớp chuyên ngành dành cho sinh viên quốc tế trong chính sách hướng nam mới của 

Khoa thực phẩm chăm sóc sức khỏe 

Chọn 1 trong 2 

 

Môn học bắt buộc 

chung 

Môn học bắt buộc 

chuyên ngành 

Môn tự chọn 

chuyên ngành 

Khóa học tiếng 

Hoa 

Khóa học chuyên 

ngành 

Môn phụ đạo 

Chọn 1 trong 2 

 

Chọn 2 trong 4 

 Chọn 1 trong 2 

 

Chọn 1 trong 2 

 

Chọn 1 trong 2 

 


