
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  373  /QĐ-CĐVL ngày 21/10 /2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long) 

1. Tên ngành, nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản 

Mã ngành, nghề: 6620301 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm. 

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

3. Yêu cầu về kiến thức: 

- Hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối cách mạng của Đảng cộng Sản Việt Nam, Nhà nước và Pháp luật Việt Nam. Có 

kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với 

ngành nghề đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở và chuyên môn. 

- Hiểu rõ đặc tính sinh hoá của nguyên liệu thủy sản ảnh hưởng đến chất lượng, 

thành phần của nguyên liệu thủy sản và những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến 

chất lượng. Có kiến thức về các phương pháp xử lý sơ bộ nguyên liệu thủy sản; 

nguyên lý bảo quản lạnh nguyên liệu thủy sản; phương pháp vận chuyển nguyên liệu 

thủy sản. 

- Nắm rõ quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản như: đông lạnh, 

khô, đồ hộp, nước mắm, bột cá, dầu cá. 

- Phân tích được các phương pháp quản lí chất lượng trong bảo quản nguyên liệu 

và chế biến các sản phẩm thuỷ sản. Hiểu rõ hiện tượng, nguyên nhân gây ra sự hư 

hỏng nguyên liệu thủy sản và biện pháp khắc phục, về quy trình làm vệ sinh trong xí 

nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản. 

4. Yêu cầu về kỹ năng: 

- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và an toàn nguyên vật liệu đầu vào cho 

nhà máy chế biến thủy sản, các nhiệm vụ sản xuất và quản lý chất lượng cho nhà máy 

chế biến thủy sản,  lưu trữ, vận chuyển, và phân phối sản phẩm thủy sản. 

- Phân tích, đánh giá, kiểm soát, và quản lý điều kiện sản xuất, chất lượng, an 

toàn và vệ sinh thực phẩm - thủy sản, tham gia đề xuất và thực hiện các giải pháp hạn 

chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch. 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với cộng đồng, giao tiếp và truyền đạt 

thông tin trong lĩnh vực chuyên môn, thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề 

trong lĩnh vực chuyên môn, hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong giao tiếp với cộng 

đồng. Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn 



- Chấp hành tốt đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa 

xã hội, có ý thức về quốc phòng, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức, 

lương tâm nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn xử lý số liệu thí nghiệm và số 

liệu trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành bảo vệ 

thực vật. 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, 

vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

+ Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác 

định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm. 

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Người học sau khi tốt nghiệp làm việc tại các cơ sở sau: Doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm - thủy sản, cơ sở nuôi trồng, khai thác và dịch vụ thủy sản, các 

cơ quan/tổ chức phân tích, kiểm định chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm, cơ 

quan/tổ chức quản lý nhà nước về thực phẩm - thủy sản, viện/cơ sở nghiên cứu thực 

phẩm - thủy sản, cơ quan/tổ chức tư vấn ngành thực – phẩm thủy sản. 

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Có khả năng tự 

học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong 

điều kiện của nền kinh tế thị trường. Được học liên thông lên trình độ đại học đúng 

chuyên ngành đào tạo theo quy định Nhà nước. 

. 


