
- Chuyên viên, nhân viên 
- -
- Các Sở Cơ quan Nhà nước, công ty tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Chuyên viên kiểm soát 
chất lượng, phát triển sản 
phẩm, xét nghiệm

- Công ty tư nhân, doanh nghiệp vốn đầu tư nước 
ngoài, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các bệnh 
viện, phòng khám, dịch vụ chăm sóc sức khỏe

- Khởi nghiệp - Thành lập, điều hành trang trại, công ty nông nghiệp

- Giảng dạy, nghiên cứu - Các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu - đào tạo

- Học tập ở bậc cao hơn - Học thạc sĩ, tiến sĩ tại Việt Nam hoặc nước ngoài

 Tuyển thẳng.
 Ưu tiên xét tuyển.
 Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp
THPT 2021.
 Xét điểm học bạ THPT (tổng điểm 3
môn tổ hợp năm 2020: 19,5 đ).

• https://tuyensinh.ctu.edu.vn/gioi-thieu-nganh/766-sinh-hoc
• https://tuyensinh.ctu.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/thong-tin-tuyen-sinh.html

Website: 

- Mã ngành tuyển sinh: 7420101 
- Chỉ tiêu: 70
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tổ hợp xét tuyển 
 Toán – Lý – Sinh (A02)
 Toán – Hóa – Sinh (B00)
 Toán – Văn – Sinh (B03)
 Toán – Sinh – Tiếng Anh (B08) 

Ngành SINH HỌC

Vị trí việc làm – Nơi làm việc 

Phương thức xét tuyển 2021

Học phí bình quân 12,0 triệu đồng/năm 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy về sinh học: ứng dụng sinh học trong sản 

xuất – kinh doanh – xã hội, phát triển sự nghiệp trên nền tảng sinh học.

- Xây dựng nền tảng về các lĩnh vực công nghệ sinh học, hóa sinh y học, dược học, 

nông nghiệp, môi trường, vi sinh, thực phẩm…

- Học tập kỹ thuật, phương pháp nghiên cứu, xét nghiệm sinh học, y sinh…

- Tiếp cận nền sinh học tiên tiến, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện các vấn 

đề sức khỏe.

Mục tiêu chương trình 

Thông tin chung


