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Sứ mạng 
Đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa 
lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Tầm nhìn
Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.
Triết lý giáo dục
Chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục 
hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng.

Giới Thiệu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Sứ mạng - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục
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Lịch Sử
PHÁT TRIỂN

1994-2003

1992

1988

2004-2013

2014-2019

Lực lượng giảng viên cơ hữu (năm 2020)
Số phó giáo sư năm: 20
Số tiến sĩ: 115
Kinh nghiệm đào tạo sau đại học từ 1987 (32 năm)
Cơ sở vật chất: 20 phòng thí nghiệm trong đó có phòng thí nghiệm công nghệ cao 
(sắc ký, sinh học phân tử)
Nhiều trạm, trại và xưởng thực hành

Nguồn lực đào tạo Sau Đại học

Tiến sĩ 02 ngành
- Nuôi cá nước ngọt  
và nghề cá nước ngọt
- Nuôi cá biển và 
nghề cá nước mặn lợ

Tiến sĩ thêm 02 ngành
- Thiết bị và các bộ 
phận năng lượng 
trong tàu.
- Công nghệ chế biến 
sản phẩm từ thịt và cá
Thạc sĩ 02 ngành
- Cơ khí tàu thuyền
- Nuôi trồng thủy sản

Tiến sĩ  04 ngành
- Nuôi thủy sản nước 
ngọt
- Nuôi thủy sản mặn lợ
- Khai thác thủy sản
- Kỹ thuật tàu thủy
- Công nghệ chế biến 
thủy sản
Thạc sĩ 04 ngành
- Nuôi trồng thủy sản
- Khai thác thủy sản
- Công nghệ sau thu 
hoạch
- Kỹ thuật tàu thủy

Tiến sĩ 04 ngành

- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật Khai thác 

thủy sản

- Công nghệ chế biến 

thủy sản

- Kỹ thuật cơ khí động 

lực

Thạc sĩ thêm 04 ngành

- Kỹ thuật cơ khí

- Kỹ thuật cơ khí động 

lực

- Kinh tế nông nghiệp

- Quản trị kinh doanh

Tiến sĩ 06 ngành
- Nuôi trồng thủy sản
- Kỹ thuật Khai thác 
thủy sản
- Công nghệ chế biến 
thủy sản
- Kỹ thuật cơ khí động 
lực
- Công nghệ sau thu 
hoạch
- Kỹ thuật tàu thủy
Thạc sĩ 15 ngành 
Thêm 07 ngành
- Công nghệ thực 
phẩm
- Công nghệ sinh học
- Công nghệ thông tin
- Quản lý kinh tế
- Quản lý thủy sản
- Kỹ thuật ô tô
- Kỹ thuật tàu thủy

Đào tạo Sau Đại học

Hình: Huỳnh Lê Hồng Thái

Hình: Huỳnh Lê Hồng Thái



1) Liên kết với Trường Đại học Tromso (Vương quốc Nauy) đào tạo Thạc sĩ khoa học, chuyên 
ngành Kinh tế và quản lý nuôi thủy sản với 04 khóa đào tạo và 67 HV được cấp bằng.
2) Tham gia các dự án về đào tạo thạc sĩ cho ngành thủy sản và các địa phương do các tổ 
chức nước ngoài tài trợ như:
+ NUFU (Nauy): năm 1995 và 1997, với tổng cộng 14 HV chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.
+ NORAD (Nauy): năm 2003, 2005 và 2008, với tổng cộng 22 HV chuyên ngành Nuôi trồng 
thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.
+ NORAD (Nauy): năm 2004, với 09 HV chuyên ngành Kinh tế thủy sản, đào tạo bằng Tiếng 
Anh.
+ SUDA (Đan Mạch): năm 2009, với 22 HV, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.
+ Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AFDB): năm 2012, với 12 HV, chuyên ngành Nuôi trồng 
thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.

Liên Kết 
HỢP TÁC - QUỐC TẾ

+ NORAD (Nauy): bắt đầu từ năm 2015, chuyên 
ngành Quản lý hệ sinh thái biển và biến đối khí 
hậu, đào tạo bằng Tiếng Anh.

+ Tham gia mạng lưới quốc tế đào tạo thạc sĩ 
Thủy sản nhiệt đới (ILP), với các trường thành 
viên (Đại học Kagoshima, Nhật Bản; Đại học  
Sam Ratulangi, Indonesia; Đại học Visayas, 
Philipin; Đại học Kasetsart, Thái Lan; Đại học 
Terengganu, Malaysia).

+ Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF): Tài trợ và 

phối hợp đào tạo Chương trình thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh và du lịch (song ngữ Anh, Pháp), đã 
tuyển sinh được 18 học viên trong đó có 6 học 
viên đã Tốt nghiệp.

+ VLIR-Network: Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành 
Công nghệ thực phẩm (tiếng Anh) tuyển sinh từ 
năm 2018

+ Dự án sắp triển khai: Dự án TUNASIA  đào tạo 
thạc sĩ  Quản lý  môi trường trong các doanh 
nghiệp thủy sản.



Khoa/Viện 
PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

Khoa Kinh tế

Khoa Cơ khíTiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Khoa Công nghệ thực phẩm

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí 

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực

Thạc sĩ Kỹ thuật Ô tô

Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Thạc sĩ CN chế biến thủy sản

Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Thạc sĩ Khai thác thủy sản

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Thạc sĩ Quản lý thủy sản

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Khoa Kỹ thuật giao thông

Khoa Công nghệ thông tin

Viện Nuôi trồng thủy sản

Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường

Viện Khoa học & CN khai thác thủy sản

Tiến sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Tiến sĩ Khai thác thủy sản

Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản
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Cấu Trúc 
KHÓA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Phần Nội dung Tín chỉ
1 Các học phần ở trình 

độ tiến sĩ
8

- Bắt buộc 4
- Tự chọn 4

2 Tiểu luận tổng quan 4
3 Các chuyên đề tiên sĩ 4
4 Luận án tiến sĩ 72

Tổng 90

Phần Nội dung Tín chỉ

1 Kiến thức chung 10-11

- Bắt buộc 7-8

- Tự chọn 2-4

2 Kiến thức cơ sở và 
chuyên ngành

34-35

- Bắt buộc 22-23

- Tự chọn 12

3 Luận văn thạc sĩ 15

Tổng 60-61

Học phần Nội dung thực hiện

Học các học phần Thực hiện luận văn

1 - Học các học phần chung, 
cơ sở và chuyên ngành bắt 
buộc
- Học các học phần bổ 
sung nếu có
- Tự học ngoại ngữ

2 - Học các học phần chung 
và chuyên ngành tự chọn
- Tự học ngoại ngữ

- Giảng viên giới thiệu hoặc 
học viên tự đề xuất đề tài 
luận văn
- Đăng ký và chuẩn bị đề 
cương đề tài luận văn

3 và 4 - Học các học phần chuyên 
ngành và tự chọn
- Tự học ngoại ngữ

- Bảo vệ đề cương luận văn.
- Nhận quyết định giao đề tài 
luận văn và người hướng dẫn
- Thực hiện đề tài luận văn
- Bảo vệ luận văn

Thời gian Học tập Nghiên cứu

Năm 1 - Học các học phần 

bổ sung và các học 

phần ở trình độ 

tiến sĩ

- Bảo vệ tiểu luận tổng quan

- Xác định và thực hiện các 

chuyên đề tiến sĩ

Năm 2 - Thực hiện và bảo vệ các chuyên 

đề tiến sĩ.

- Thực hiện nghiên cứu đề tài luận 

án.

Năm 3 - Tiếp tục nghiên cứu đề tài luận 

án.

- Viết và công bố kết quả nghiên 

cứu

- Trình và bảo vệ luận án tiến sĩ

Chương trình tiến sĩ

Chương trình thạc sĩ

Tuyển sinh tất cả các ngành: 02 lần/năm 
vào tháng 4 và tháng 8 hàng năm.
Thông tin cụ thể được cập nhật trên website của 

phòng Đào tạo Sau Đại học.

Tuyển sinh tất cả các ngành: 02 lần/năm vào 
tháng 4 và tháng 9 hàng năm.
Thông tin cụ thể được cập nhật trên website của 

phòng Đào tạo Sau Đại học.



Tiến sĩ Nuôi trồng 
thủy sản

Tiến sĩ Kỹ thuật 
tàu thủy

Đào tạo nhà khoa học có trình 

độ cao về kiến thức và kỹ năng, 

nắm bắt được xu hướng phát 

triển khoa học công nghệ của 

ngành Nuôi trồng thủy sản 

trong nước và thế giới, có khả 

năng nghiên cứu độc lập và 

sáng tạo, khả năng phát hiện và 

giải quyết những vấn đề mới có 

ý nghĩa về mặt khoa học, công 

nghệ và khả năng hướng dẫn 

nghiên cứu khoa học.

Đào tạo các nhà khoa học có 

trình độ cao về lý thuyết và 

thực hành, có khả năng ng-

hiên cứu độc lập và sáng tạo, 

khả năng phát hiện và giải 

quyết những vấn đề mới có ý 

nghĩa về mặt khoa học, công 

nghệ và khả năng hướng dẫn 

nghiên cứu khoa học thuộc 

các lĩnh vực: Tính toán, thiết 

kế; Vật liệu và độ bền kết cấu; 

Thiết bị năng lượng tàu thủy.

Tiến sĩ Khai thác 
thủy sản

Đào tạo nhà khoa học có trình 

độ cao về kiến thức và kỹ năng, 

nắm bắt được xu hướng phát 

triển của ngành Khai thác 

thủy sản trong nước và ngoài 

nước; có khả năng nghiên cứu 

độc lập và sáng tạo; khả năng 

phát hiện và giải quyết những 

vấn đề mới có ý nghĩa về mặt 

khoa học công nghệ trong lĩnh 

vực khai thác, quản lý và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản.

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ 
khí động lực

Cung cấp lý thuyết và phương 
pháp nghiên cứu tiên tiến, 
giúp người học có trình độ 
chuyên sâu về kiến thức và kỹ 
năng thực hành, khả năng ng-
hiên cứu độc lập và sáng tạo, 
phát hiện và giải quyết các 
vấn đề có ý nghĩa về khoa học, 
công nghệ mới trong ngành 
Kỹ thuật cơ khí động lực, nhất 
là trong lĩnh vực máy động lực, 
động cơ đốt trong, kỹ thuật tàu 
thủy, kỹ thuật ôtô.

Tiến sĩ Công nghệ 
chế biến thủy sản
Đào tạo ra tiến sĩ có trình độ 
chuyên môn cao và sâu; có khả 
năng phát hiện và giải quyết vấn 
đề mới có ý nghĩa về khoa học; 
có khả năng giới thiệu, thuyết  
trình các ý tưởng và nội dung 
khoa học; có khả năng đào tạo 
đại học và sau đại học, hướng 
dẫn nghiên cứu khoa học trong 
lĩnh vực chế biến thủy sản. 
Trọng tâm của chương trình 
đào tạo là: (1) Sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên thủy sản và 
(2) Phát triển công nghệ chế 
biến thủy sản theo hướng hiện 
đại và bền vững.

Tiến sĩ Công nghệ
sau thu hoạch

Đào tạo ra tiến sĩ có trình độ 
chuyên môn cao; có khả năng 
phát hiện và giải quyết vấn đề 
mới có ý nghĩa về khoa họ; có khả 
năng giới thiệu, thuyết  trình các 
ý tưởng và nội dung khoa học; 
có khả năng đào tạo đại học và 
sau đại học, hướng dẫn nghiên 
cứu khoa học trong lĩnh vực sau 
thu hoạch nông thủy sản. Trọng 
tâm của chương trình đào tạo là: 
(1) Giảm thiểu tổn thất sau thu 
hoạch, (2) Phát triển công nghệ 
sau thu hoạch theo hướng hiện 
đại và bền vững.

Hình: Trương Trọng Ánh

Hình: Trương Trọng Ánh



Chương trình đào tạo thạc sĩ 
Kỹ thuật Cơ khí giúp người 
học cập nhật, bổ sung và nâng 
cao kiến thức chuyên môn và 
kỹ năng chuyên nghiệp; có 
năng lực làm việc độc lập, có 
năng lực ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật để phát hiện và giải 
quyết những vấn đề phức tạp 
về thiết kế, chế tạo và bảo trì 
trang thiết bị cơ khí hoặc các 
hệ thống nhiệt lạnh phục vụ 
các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt 
là lĩnh vực thủy sản.

Thạc sĩ Kỹ thuật 
cơ khí

Chương trình thạc sĩ Công nghệ 

chế biến thủy sản theo định 

hướng ứng dụng nhằm giúp cho 

người học bổ sung, cập nhật, 

nâng cao kiến thức chuyên môn 

và kỹ năng hoạt động nghề ng-

hiệp trong lĩnh vực chế biến 

thủy sản về: Công nghệ chế biến 

và phát triển sản phẩm;  Đảm 

bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm; Sản xuất xanh, sạch và 

phát triển bền vững.

Thạc sĩ Công nghệ 
chế biến thủy sản

Chương trình đào tạo thạc sĩ 
ngành Công nghệ thông tin nhằm 
trang bị cho người học cập nhật, 
bổ sung và nâng cao kiến thức 
chuyên môn công nghệ thông tin 
cùng với kỹ năng thực hành nâng 
cao, giúp người học có khả năng 
tiếp cận, phát hiện, tổ chức và giải 
quyết tốt những vấn đề khoa học 
và kỹ thuật của ngành công nghệ 
thông tin. Chương trình đào tạo 
còn đảm bảo tính hội nhập và liên 
thông với hệ thống đại học trong 
nước, khu vực và thế giới.

Thạc sĩ Công nghệ 
thông tin

Chương trình thạc sĩ Công nghệ 

sau thu hoạch theo định hướng 

ứng dụng nhằm giúp cho người 

học bổ sung, cập nhật, nâng 

cao kiến thức chuyên môn và kỹ 

năng hoạt động nghề nghiệp về 

Công nghệ sau thu hoạch, đặc 

biệt là về : Xử lý và bảo quản sau 

thu hoạch nông thủy sản; Đảm 

bảo chất lượng và an toàn nông 

thủy sản;  Giảm tổn thất nông 

thủy sản sau thu hoạch

Thạc sĩ Công nghệ 
sau thu hoạch

Thạc sĩ Công nghệ 
thực phẩm

Chương trình thạc sĩ ngành Công 

nghệ thực phẩm theo định hướng 

ứng dụng nhằm giúp cho người học 

bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức 

chuyên môn và kỹ năng hoạt động 

nghề nghiệp trong lĩnh vực thực 

phẩm về: Công nghệ chế biến và phát 

triển sản phẩm; Đảm bảo chất lượng 

và an toàn thực phẩm;  Sản xuất xanh, 

sạch và phát triển bền vững.

Thạc sĩ Công nghệ 
sinh học

Chươnh trình thạc sĩ Công nghệ 

sinh nhằm giúp người học có kiến 

thức khoa học kỹ thuật chuyên 

ngành vững chắc; có kỹ năng hoạt 

động nghề nghiệp hiệu quả trong 

ngành Công nghệ sinh học; có khả 

năng làm việc độc lập, sáng tạo và 

có năng lực phát hiện, giải quyết 

những vấn đề về Công nghệ sinh 

học ứng dụng trong thủy sản, thực 

phẩm, y dược và thú y.

Hình: Trương Trọng Ánh
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Thạc sĩ Khai thác 
thủy sản

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khai 

thác thủy sản nhằm trang bị cho 

học viên có nhu cầu cập nhật, bổ 

sung những kiến thức khoa học 

chuyên ngành và quản lý; khả 

năng làm việc độc lập, năng động 

sáng tạo, kịp thời phát hiện, giải 

quyết những vấn đề về công nghệ 

khai thác thủy sản, quản lý khai 

thác thủy sản, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản.

Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh

Chương trình thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh định hướng ứng 

dụng trang bị cho học viên kiến 

thức nâng cao về quản trị kinh 

doanh và kỹ năng hoạt động 

nghề nghiệp chuyên sâu; năng 

lực làm việc độc lập cũng như 

làm việc nhóm; khả năng tổ 

chức thực hiện các công việc 

phức tạp trong thực tiễn quản 

trị và kinh doanh.

Thạc sĩ Kinh tế 
phát triển

Chương trình thạc sĩ Kinh tế Phát 

triển nhằm giúp cho người học 

bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến 

thức chuyên môn và kỹ năng 

hoạt động nghề nghiệp; đào tạo 

nhân lực có kiến thức chuyên sâu 

và hiện đại về kinh tế học và các 

lĩnh vực kinh tế ứng dụng; có khả 

năng vận dụng lý thuyết kinh tế 

để phân tích các tình huống, các 

chính sách, các dự án kinh tế. 

Thạc sĩ Quản lý 
kinh tế

Chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ Quản lý kinh tế nhằm trang 

bị cho người học đầy đủ những 

kiến thức nâng cao về lĩnh vực 

quản lý kinh tế nhằm giải quyết 

các vấn đề về hoạch định chính 

sách, định hướng chiến lược phát 

triển, quản lý kinh tế ở các cấp độ 

và khu vực khác nhau trong bối 

cảnh hội nhập và phát triển.

Thạc sĩ Nuôi trồng 
thủy sản

Chương trình đào tạo thạc sĩ 

Nuôi trồng thủy sản nhằm giúp 

cho người học bổ sung, cập nhật, 

nâng cao kiến thức chuyên môn 

và kỹ năng hoạt động nghề ng-

hiệp; có năng lực làm việc độc lập, 

ứng dụng kết quả nghiên cứu, xây 

dựng và tổ chức thực hiện các qui 

trình sản xuất  nuôi trồng thủy sản, 

quản lý môi trường, quản lý sức 

khỏe động vật thủy sản.

Thạc sĩ Quản lý 
thủy sản

Chương trình đào tạo thạc sĩ 

Quản lý thủy sản nhằm trang bị 

cho học viên kiến thức khoa học 

về quản lý trong lĩnh vực thủy 

sản, năng lực phát hiện, giải 

quyết những vấn đề trong chuỗi 

sản xuất nghề cá (nuôi trồng thủy 

sản, khai thác, chế biến, thương 

mại và dịch vụ nghề cá) và quản 

lý, tư vấn, hoạch định chính sách 

phát triển nghề cá.  

Hình: Huỳnh Lê Hồng Thái
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Thạc sĩ Kỹ thuật
ô tô

Chương trình thạc sĩ kỹ thuật ô tô 
giúp người học cập nhật, bổ sung 
và nâng cao kiến thức chuyên 
môn và kỹ năng nghề nghiệp trong 
lĩnh vực ô tô và máy động lực. Vận 
dụng kiến thức để tính toán, thiết 
kế, chẩn đoán và thử nghiệm ô tô 
và máy động lực, nhằm nâng cao 
tính năng, độ tin cậy, hiệu quả 
sử dụng; phát hiện và giải quyết 
những vấn đề phức tạp trong hoạt 
động chuyên môn ngành kỹ thuật 
ô tô và liên ngành liên quan.

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ 
khí động lực

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật Cơ khí động lực giúp người học 

phát hiện, giải quyết những vấn đề 

phức tạp về về máy động lực trong xây 

dựng, giao thông, công nghiệp, nông 

nghiệp và thủy sản như: phương pháp 

tính toán, thiết kế tiên tiến; nâng cao 

tính năng, độ tin cậy, hiệu quả sử dụng 

của máy và thiết bị động lực; kỹ thuật 

thử nghiệm máy động lực; sử dụng vật 

liệu và nhiên liệu mới. 

Chương trình thạc sĩ Pháp ngữ “Quản 
trị Kinh doanh và Du lịch” nhằm cung 
cấp cho học viên môi trường nghiên 
cứu theo định hướng nghề nghiệp 
quản trị trong lĩnh vực kinh doanh và 
du lịch, đáp ứng nhu cầu về nguồn 
nhân lực chất lượng cao của các tổ 
chức kinh doanh / du lịch nói chung 
và của các tổ chức sử dụng tiếng 
Pháp nói riêng ở Việt Nam và khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương. Trang bị 
cho học viên kiến thức chuyên môn 
vững vàng, có năng lực thực hành, 
trình độ ngoại ngữ chuyên sâu và 
khả năng thích ứng cao trong thời kì 
hội nhập quốc tế.

Thạc sĩ Kỹ thuật
tàu thủy

Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh và Du lịch
(Tiếng Anh-Pháp)

Thạc sĩ Công nghệ thực 
phẩm (Tiếng Anh)

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành 
Kỹ thuật tàu thủy giúp cho người học 
cập nhật, bổ sung và nâng cao những 
kiến thức chuyên ngành và kỹ năng, 
khả năng làm việc độc lập, năng động 
sáng tạo để kịp thời phát hiện, giải 
quyết những vấn đề phức tạp về tính 
toán, thiết kế, tối ưu hóa; phân tích, 
đánh giá độ bền, độ tin cậy, mức độ 
đáp ứng; công nghệ mới trong thi 
công, đối với các dạng tàu thủy và 
công trình biển hiện đại.

Chương trình thạc sĩ Quản lý hệ sinh 
thái biển và biến đổi khí hậu nằm trong 
trong khuôn khổ dự án NORHED về “Kết 
hợp cách tiếp cận hệ sinh thái với biến 
đổi khí hậu để quản lý thủy sản và nuôi 
trồng tại Srilanka và Việt Nam”. Cung 
cấp cho học viên các kỹ năng quản lý 
kinh tế và hoạt động kinh doanh, phục 
vụ cho sự phát triển của khu vực nhà 
nước và tư nhân, trong đó chú trọng 
những ảnh hưởng của xã hội và môi 
trường đến quá trình phát triển kinh 
tế và thương mại; Giải quyết các vấn 
đề phát sinh trong thực tiễn của Việt 
Nam và các nước trong khu vực bằng 
các phương pháp luận khoa học và kiến 
thức chuyên ngành của Na Uy cũng 
như Cộng đồng chung Châu Âu.

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
giảng dạy bằng tiếng Anh được xây 
dựng bởi các thành viên thuộc các 
trường trong mạng lưới của chương 
trình VLIR-Network.
Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên 
môn sâu và rộng về lĩnh vực công 
nghệ thực phẩm, với sự nhấn mạnh ở 
khối kiến thức về công nghệ sau thu 
hoạch, khoa học và công nghệ thực 
phẩm nhằm trang bị cho những thạc 
sĩ tương lai kiến thức chuyên môn và 
quản lý, các kỹ năng và thái độ sống 
mà họ cần có để giải quyết những vấn 
đề liên quan đến an ninh lương thực 
thông qua việc sản xuất thực phẩn an 
toàn và chất lượng cao.

Thạc sĩ Quản lý HST 
biển & biến đổi KH 
(Tiếng Anh)
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Viện Nuôi trồng 
thủy sản

Khoa Công nghệ
 thực phẩm

Khoa Cơ khíKhoa Kinh tế

Viện Khoa học và Công 
nghệ Khai thác thủy sản
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